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Rektörün)Mesajı))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Message)from)The)Rector)
)

!

2547! Sayılı! Yüksek! Öğretim! Kanunu! ile! üniversitelere! getirilen! yenilikler!
çerçevesinde! birçok! üniversitede! lisansüstü! öğretim! başlatılmıştır.! Bilimsel!
çalışma! ve! araştırma! kadroları! olarak! da! nitelendirebileceğimiz! lisansüstü!
öğrencilik,! yüksek! lisans! ve! doktora! programlarını! içermekte! ve! üniversite!
bünyelerinde!kurulan!enstitülerce!yürütülmektedir.!Enstitüler!disiplinlerarası!
iletişimi! ve! eş! güdümü! sağlayarak! lisansüstü! programlar! açmak! ve!
araştırmaların! yürütülmesini! sağlamakla! sorumludur.! ! Üniversitelerin!
akademik! seviyeleri! Enstitülerin! yapmış! olduğu! bilimsel! çalışmalar! ile!
ölçülmektedir.!

Mühendislik! ve! Fen! Bilimleri! alanlarında! yapılan! lisansüstü! eğitimin! amacı,!
farklı! çalışma! alanlarında! kişisel! entellektüel! derinliği! geliştirmek;! bilimsel!
araştırma! yaparak! bilgiye! erişimi! sağlamak;! eğitim,! araştırma,! endüstri! ve!
yönetimde! kariyer! için! etkin! eğitimi! verebilmek! ve! öğrencilerin! iletişim! ve!
liderlik! gibi! yetilerini! geliştirmektir.! Bu! nedenle,! üniversitelerde! yüksek!
öğrenim! gören! gençlerimizin! sahip! oldukları! mesleklerde! ufuklarını!
genişletmek,! yaratıcılıklarını! ortaya! çıkarmak! ve! kendilerinin! bilimsel! ve!
teknik! alanlarda! çok! daha! üretken! olmalarını! sağlamak! amacı! ile! seçtikleri!
programlarda!Enstitüler!ve!ilgili!anabilim!dalları!yönlendirici!olmalıdır.!

Apart! from! enhancing! high! quality! human!
resources,!universities!aim!to!conduct!scientific!
researches,! build! up! research! teams,! provide!
these!teams!with!appropriate!individuals!and!a!
prestigious! position! within! international!
knowledge! platform,! present! outputs! of!
scientific! ideas!and! researches! for! the!welfare!
of! their! countries,! and! contribute! to!
enrichment! process! of! social,! cultural! and!
economic!life.!

Postgraduate! education! has! been! launched! in!
many!Turkish!universities!with!the!innovations!

introduced! in! universities! by! Higher! Education! Law! of! 2547.! Standing! for!
scientific! study!and! research! teams,!postgraduate!education!covers!master!
and!doctorate!programmes,!and!is!coordinated!by!institutes!founded!within!
universities.! Institutes! are! responsible! for! offering! postgraduate!
programmes! and! ensure! smooth! proceeding! of! researches! in! an!
interdisciplinary! communication! and! coordination.! By! these! scientific!
activities!are!universities!graded!scientifically!and!academically.!

Postgraduate! education! in! engineering! and! science! aims! to! improve!
personal! intellectual! background! in! different! fields! of! study,! use! scientific!
researches!in!providing!access!to!knowVhow,!offer!effective!education!for!a!
job! career! in! education,! research,! industry! and! management! as! well! as!
developing! social! skills! such! as! leadership! and! communication.! Therefore,!
institutes! and! related! departments! shall! guide! students! about!master! and!
doctorate!programmes!in!fulfilling!their!objectives!of!broadening!vocational!
horizons,! fostering! creativity! and! productivity! in! scientific! and! technical!
fields.!

)

Üniversitelerin! görevi,! Ülkemizin! ihtiyacı!
olan! üstün! kalitede! insan! gücü!
yetiştirmenin! yanı! sıra,! bilimsel! çalışma!
yapmak,!araştırma! kadroları! oluşturmak,!
bu! kadrolara! uluslararası! bilgi!
platformunda! seçkin! bir! yer! ve! bireyler!
kazandırmak,! bilimsel! düşünce! ve!
araştırmalardan! elde! ettiği! ürünleri!
ülkesinin! ve! tüm! insanlığın! yararına!
sunmak! ve! toplumsal,! kültürel! ve!
ekonomik! zenginleşme! sürecine! katkıda!
bulunmaktır.!!
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Rektörün)Mesajı)) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ))Message)from)The)Rector)

Günümüzde! özellikle! mühendislik! alanlarında! yaşanan! hızlı! gelişmelerin!
sonucu!çağdaş! teknolojinin! ihtiyaç! duyduğu!uzmanlık! bilgisinin!karşılanması,!
lisansüstü!programların,! öğrencileri!değişik!alanlarda,! lisansüstü!derslerle!ve!
ileri! araştırmalarla! hazırlaması! ile!mümkündür.! Bu! amaçla,! üniversiteVsanayi!
işbirliğinin! geliştirilmesinde,! ülkemizin! bilim! ve! teknolojik! kapasitesinin!
arttırılmasında,! üniversiteVkamuVözel! sektör! işbirliği! ile! ARVGE! çalışmaları!
yapılarak! yerel,! bölgesel,! ulusal! ve! uluslararası! özellik! taşıyan! projelerle!
lisansüstü! çalışmalarının! sürdürülmesinde! ve! sorunlara! çözüm! önerileri!
sunulup,!uygulamaya!geçirilmesinin!sağlanmasında!enstitülerin!önemi!ortaya!
çıkmaktadır.!!!

Lisansüstü! eğitimin! kalitesinin! yükseltilmesini! sağlamak! ve! yürüttüğü! eğitim!
programlarıyla! uluslararası! düzeyde! rekabet! edebilir,! üstün! nitelikli,!
araştırmacı!olmayı!hayat!felsefesi!olarak!benimsemiş!seçkin!bilim!insanları!ve!
araştırmacılar! yetiştiren! bir! kurum! olan! Fen! Bilimleri! Enstitümüz,! etkin! bir!
lisansüstü! eğitim! ile! fen! ve! mühendislik! alanında! nitelikli! araştırmacılar,!
bilimsel! ve! teknolojik! yetkinliğe! sahip! bireyler! yetiştirilmesine! katkıda!
bulunmak;! bilim! ve! teknoloji! alanında! uluslararası! gelişmeleri! ve! toplumsal!
gereksinimleri! izleyerek! yeni! lisansüstü! programlarının! açılmasını! ve! ileri!
araştırma! konularına! teşvik! etmek;! lisansüstü! eğitimin! kalitesinin!
yükseltilmesini! sağlamak! ve! yürüttüğü! eğitim! programlarıyla! uluslararası!
düzeyde! rekabet! edebilir,! üstün! nitelikli,! araştırmacı! olmayı! hayat! felsefesi!
olarak!benimsemiş!seçkin!bilim!insanları!ve!araştırmacılar!yetiştiren!bir!kurum!
olmayı!hedeflemektedir.!

Bu! kitapçığın! hazırlanmasında! emeği! geçen! tüm! akademik! ve! idari!
personelimize!ve!yaptığı!bilimsel!çalışmalarla!bu!kitapçığın!oluşmasına!imkan!
kılan! tüm! araştırmacı! ve! lisansüstü! öğrencilerimize! teşekkür! eder,!
çalışmalarında!başarılar!dilerim.!
!
Prof.)Dr.)Haluk)GÖRGÜN)
Rektör)

Today,! the! special! knowVhow! required! by! modern! technologies! brought!
along!with!fast!developments!especially!in!the!fields!of!engineering!can!only!
be! accessible! by! providing! students! with! postgraduate! courses! and!
advanced!researches!offered!by!postgraduate!programmes.!Here!stands!out!
the!importance!of!institutes!in!enriching!scientific!and!technological!capacity!
of! Turkey,! supporting! universityVindustry! cooperation,! and! postgraduate!
studies! including! local,! regional,! national! and! international! projects! of!
research! and! developments! together! with! universityVpublicVprivate! sector!
collaboration,!and!finally,!proposing!and!applying!solutions!to!problems.!

As!an!institution!that!raises!both!the!quality!of!postgraduate!education!and!
the!population!of!programme!students!who!are!internationally!competitive,!
highly!qualified,!outstanding!and!dedicated!to!be!scientists!and!researchers,!
our! Institute! of! Science! ensure! its! academic! programmes! to! contribute! to!
support!qualified!researchers!and!scientifically!and!technologically!proficient!
individuals! in! the! fields! of! science! and! engineering;! to! offer! new!
programmes! in! line! with! international! developments! and! social!
requirements! in! science! and! technology;! and! also! encourage! advanced!
research!areas.!

I!hereby!thank!and!wish!success!to!all!the!academic!and!administrative!staff!
for! their!efforts! in! preparations! of! this! leaflet,!and! all! the! researchers! and!
postgraduate!students!whose!studies!are!this!leaflet!built!upon. 

 

Prof.)Dr.)Haluk)GORGUN))
Rector)
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programlar! ve! araştırmalarla! sağlanabilir.! Başta! bölgemizde! 18! Organize!
Sanayi!Bölgesi! (OSB)! ile!35!ArBGe!Birimleri!olmak!üzere!ülkemizin,!araştırma!
ve! tasarım! yapabilen! beyin! gücüne! gereksinimi! vardır.! Bu! amacın!
gerçekleştirilmesi!için!üniversiteBsanayi!işbirliğinin!geliştirilmesi!ve!üniversiteB
kamuBözel! sektör! ArBGe! iş! birlikteliğinin! daha! da! güçlendirilmesi,! atılması!
gereken! önemli! adımlardan! biridir.! ! Enstitümüz,! üniversitemizin! özellikle!
Türkiye!Bilimsel!Teknolojik!Araştırma!Kurumu!(TÜBİTAK)!ve!Türk!Standartları!
Enstitüsü!(TSE)!!ile!yaptığı!protokollerle,!ilgili!kamu!sektörü!destekli!lisansüstü!
disiplinler!arası!programların!açılmalarını!desteklemektedir.! 

Enstitümüzde!14!anabilim!dalı!altında!tezli!olarak!12!doktora!programı!ve!14!
yüksek! lisans! programı! yürütülmektedir.! ! 2013B2014! eğitimBöğretim! yılı!
itibariyle,! enstitümüzde! 2330! yüksek! lisans! ve! 656! doktora! öğrencisi!
lisansüstü! öğretimlerine! devam! etmektedir.! Öğrencilerimiz! eğitimleri!
süresince,! bilimsel! yeterliliği! üst! düzeylerde! olan! öğretim! üyelerimizin!
danışmanlıkları! altında! son! derece!modern! ve! yeni!ArBGe! laboratuvalarında!
kaliteli! lisansüstü! çalışmalarını! yapmaktadırlar.! Üniversitemiz! son! 5! yılda!
Üniversitelerin! Akademik! Performansa! Dayalı! Sıralamasında! (URAP)! ve!
Girişimcilik! endeksinde! devlet! üniversiteleri! arasında! hep! ilk! 10da! yer!
almıştır.!
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with! researchBoriented! graduate! programs.! In! Gebze! region,! there! are! 18!
Organized! Industrial! Zone! (OSB)! and! 35! R! &! D! units! that! are! in! need! of!
brainpower! who! are! capable! of! researching! and! designing.! ! For! the!
realization! of! this! goal,! the! development! of! universityBindustry! and!
universityBpublicBprivate!R!&!D!cooperation!need!to!be!further!strengthened!
as! one! of! the! important! steps.! Especially! by! means! of! the! protocols! with!
TUBITAK! (The! Scientific! and! Technological! Research!Council! of! Turkey)! and!
TSE! (Turkish! Standards! Institution)! made! by! our! university,! the! graduate!
school!supports!the!establishment!of!interdisciplinary!graduate!programs.!!!

In! our! institute! 12! doctoral! programs! and! 14!masters! programs! both!with!
thesis! are! carried! out! under! 14! departments.! As! of! 2013B2014! academic!
year,! 2330! graduate! students! and! 656! doctoral! students! continue! their!
education.! During! their! education,! our! students! make! graduate! studies! of!
high! quality! under! the! consultancy! of! our! senior! faculty! members! in! new!
utmost!modern!and!high!quality!R!&!D!laboratories.!As!a!result!of!these!high!
quality!studies,!our!university!always!ranks!among!top!10!public!universities!
in! University! Ranking! by! Academic! Performance! (URAP)! and!
entrepreneurship!index!within!the!last!5!years.!!

 Gebze! Teknik! Üniversitesi,! Gebze! Yüksek!
Teknoloji! Enstitüsü’nün! devamı! olarak,!
lisansüstü! eğitimBöğretim! kalitesini!
yükselterek! sürdürmektedir.! Bilim! ve!
teknoloji!üretme!odaklı!eğitim! ile! lisansüstü!
çalışmalarının! ürüne! veya! patente!
dönüştürülmesini! hedeflemektedir.! Bu! Fen!
Bilimleri!Enstitüsünün!stratejik!hedefidir.!!

Günümüzde! temel! bilimler! ve! mühendislik!
alanlarında! ihtiyaç! duyulan! insan! gücünün!
yetiştirilmesi,!uzmanlık!alanı!odaklı!lisansüst!

Gebze! Technical! University! (GTU),! the! successor!
of! the! Gebze! Institute! of! Technology,! continues!
graduate! level! education! by! raising! its! quality.!
Providing!a!focused!education!to!produce!science!
and! technology,! it! aims! transforming! of! R&D!
results! of! graduate! studies! into! products! or!
patents.! This! is! the! strategic! objective! of! the!
Graduate!School!of!Natural!and!Applied!Sciences.!

The! need! for! training! of! researchers! and! skilled!
manpower! to! follow! the! rapid! developments! in!
the!sciences!and!engineering!can!only!be!provided 
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Ayrıca!lisansüstü!öğrencilerimiz,!uluslararası!bilimsel!faaliyet!deneyimlerini!ve!
yeteneklerini! geliştirmek! için! anlaşmamız! olan! yurtdışı! üniversitelerde!
ERASMUS! programı! yardımıyla! araştırma! ve! eğitim! faaliyetlerini! devam!
ettirebilirler.! 2014B2015! eğitimBöğretim! yılında,! içerikleri! kadromuzdaki!
öğretim! üyeleri! ve! TÜBİTAKBMAM! araştırmacıları! tarafından! oluşturulan!
“optoelektronik!ve!sensörler”,!“metroloji”!ve!“biyoinformatik”!disiplinler!arası!
tezli! lisansüstü! programları,! üniversiteBsanayi! işbirliğine! katkı! sağlamak!
amacıyla! da! sanayide! çalışan! araştırmacıların! önerileriyle! tezli/tezsiz!
lisansüstü!programlarının!açılması!hedeflenmektedir.!

Fen! Bilimleri! Enstitüsü,! gelecek! yıllar! için! hedeflerini,! sürekli! ilerleme! ve!
gelişmeyi!amaçlayarak!nitelik!ve!nicelik!olarak!ileri!seviyelere!ulaşmak;!bilimin!
öncü!kuruluşlarından!biri!olmak;! Türkiye’nin!kalkınmasına!ve!dünya!bilimine!
katkı! yapmak,! eğitim! programlarının! sürekli! olarak! değerlendirilmesini,!
geliştirilmesini! sağlamak! suretiyle! etkin! bir! lisansüstü! eğitim! ile! fen! ve!
mühendislik! alanında!nitelikli!araştırmacılar,! bilimsel! ve! teknolojik! yetkinliğe!
sahip! bireyler! yetiştirilmesine! katkıda! bulunmak;! bilim! ve! teknoloji! alanında!
uluslararası! gelişmeleri! ve! toplumsal! gereksinimleri! izleyerek! yeni! lisansüstü!
programlarının! açılmasını! ve! ileri! araştırma! konularına! teşvik! etmek;!
lisansüstü! eğitimin! kalitesinin! yükseltilmesini! sağlamak! ve! yürüttüğü! eğitim!
programlarıyla! uluslararası! düzeyde! rekabet! edebilir,! üstün! nitelikli,!
araştırmacı! ve! seçkin! bilim! insanları! yetiştiren! bir! kurum! olmak! olarak!
belirlemiştir.!
Bu! kataloğun,! lisansüstü! öğrenimlerini! enstitümüzde! devam! etmek! isteyen!
geleceğin! profesörlerine! ve! eğitim! sürecimize! katkı! sunmak! isteyen!
sanayicimize,! özel! sektör! girişimcisine! ve! araştırmacılarımıza! yardımcı!
olacağını! düşünmekteyiz.! Bizi! seçen! meslektaşlarımıza,! altyapısıyla! ve!
kadrosuyla,!enstitümüzde!kaliteli!bir!eğitim!süreci!geçireceklerinin!teminatını!
veririz.!
&
Prof.&Dr.&Muhammed&Hasan&ASLAN&
Enstitü&Müdürü!

2

Furthermore,! within! the! framework! of! ERASMUS! program,! our! graduate!
students!can!continue!research!and!educational!activities!in!order!to!develop!
their! international! scientific! experience! and! capabilities! at! our! partner!
universities.! In! 2014B2015! academic! year,! it! is! planned! to! open!
“optoelectronics! and! sensors”,! “metrology”! and! “Bioinformatics”!
interdisciplinary!thesis!graduate!programs!prepared!by!our!faculty!staff!and!
TUBITAKBMAM!researchers.!!In!addition,!with!the!purpose!of!contributing!to!
universityBindustry!cooperation,!we!continue!making!effort!to!open!graduate!
programs!with/without!thesis!focused!on!expertise!areas!in!industry.!!!!!!

For!the!coming!years,!Graduate!School!of!Natural!and!Applied!Sciences,!has!
set!its!goals!as!achieving!the!high!level!of!quality!and!quantity!by!aiming!at!a!
continuous!progress!and!development;!being!one!of!the!leading!institutions!
of!science;!contributing!to!Turkey’s!development!and!world!science,!and! to!
raising!scientifically!and!technologically!competent! individuals!and!qualified!
researchers! in! science! and! engineering! fields! by! providing! a! continuous!
assessment! and! development! of! education! programs;! encouraging! the!
opening! of! new! graduate! programs! and! advanced! research! subjects! by!
following! international!developments! in!the! field!of!science!and!technology!
and!social!needs;!being!an!institution!which!raises!both!the!level!of!graduate!
education! and! outstanding! scientists! and! researchers! being! an!
internationally!competitive!and!superior!by!its!education!programs.!

Finally,! we! believe! that! this! catalog! will! supply! information! to! our!
industrialists,! entrepreneurs! and! researchers! wishing! to! contribute! to! our!
education!process!and!our!potential!faculty!members!of!the!future!who!wish!
to! continue! their! graduate! studies! at! our! graduate! school.!! We! assure! to!
provide! our! colleagues! preferring! us! to! provide! with! a! very! high! quality!
educational!process!in!our!institute.!

Assoc.&Prof.&Dr.&Muhammed&Hasan&ASLAN&
Institute&Director&
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Prof.Dr.&Muhammed&Hasan&ASLAN! Müdür!

Doç.Dr.&Arif&Çağdaş&AYDINOĞLU! Müdür!Yrd.!

Doç.Dr.&Meltem&YEŞİLÇİMEN&AKBAŞ&! Müdür!Yrd.!

Prof.Dr.&Ayşegül&GÜREK! Üye!

Prof.Dr.Bülent&AKBAŞ&! Üye!

Prof.Dr.&Nilay&COŞGUN! Üye!

Neriman&UĞUZ&! Enstitü!Sekreteri!(Raportör)!

 
Prof.Dr.&Muhammed&Hasan&ASLAN& Müdür!

Doç.Dr.&Arif&Çağdaş&AYDINOĞLU& Müdür!Yrd.!

Doç.&Dr.&Meltem&YEŞİLÇİMEN&AKBAŞ& Müdür!Yrd.!

!Anabilim!Dalı!Başkanları& !!

Prof.&Dr.&İbrahim&&SOĞUKPINAR! Bilgisayar!Müh.!

Prof.&Dr.&Bülent&KESKİNLER! Çevre!Müh.!

Prof.&Dr.&Bülent&AKBAŞ! Deprem!ve!Yapı!Müh.!

Prof.&Dr.&M.Alaittin&HASTAOĞLU! Elektronik!Müh.!

Prof.&Dr.&Rauf&SÜLEYMANLI! Fizik!!

Prof.&Dr.&Taşkın&&KAVZOĞLU! Jeodezi!ve!Fotog.!Müh.!

Prof.&Dr.&Adem&KILIÇ! Kimya!
&

Neriman&UĞUZ&!
!!

Enstitü!Sekreteri!
(Raportör)!

 

Prof.&Dr.&Murat&ÖZDEMİR! Kimya!Müh.!

Prof.&Dr.&Selim&SİVRİOĞLU! Makine!Müh.!

Prof.&Dr.&Ahmet&ÇAPOĞLU&!Malzeme!Bilimi!ve!Müh.!

Prof.&Dr.&Adem&KILIÇ! Matematik!

Prof.&Dr.&Tülay&ESİN! Mimarlık!

Prof.&Dr.&Tamer&YAĞCI! Moleküler!Biyoloji!ve!Genetik!

Doç.&Dr.&Mehmet&&
KÜÇÜKMEHMETOĞLU! Şehir!ve!Bölge!Planlama!

!
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Müdür&/&Director&

Müdür&Yardımcıları&/&Deputy&Managers&
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Prof.&Dr.&&
Muhammed&Hasan&ASLAN!
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YÜKSEK!LİSANS!ve!DOKTORA!PROGRAMI!

Program,!öğrencilerine!mühendislik!problemlerini!çözmek!için!
gereken!sistemlerin!tasarlanması,!gerçeklenmesi!ve!sonuçlarının!
analiz!edilmesi!yeteneğini!kazandırmayı;!gerek!mühendislik!
mesleğini!icra!edebilecek!gerekse!üst!derece!programlarına!geçiş!
yapabilecek!mezunlar!yetiştirmeyi!amaçlamaktadır.!Program!
kuramsal!platformda,!algoritmalar,!dil!yapısı,!güvenlik!ve!şifreleme!
konularında,!uygulama!platformunda!ise!istemciasunumcu!
sistemleri,!elektronik!ticaret,!veri!tabanları,!yazılım!geliştirme,!
arayüz!tasarımı,!güvenlik!uygulamaları,!sistem!tasarımı,!sanal!
gerçeklik!ve!proses!kontrol!gibi!konularda!öğrencilerini!
yetiştirmeye!önem!vermektedir.!

!

M.Sc.!and!Ph.D.!PROGRAM!

The!program!aims!to!donate!students!with!skills!to!develop!
knowledge!in!designing,!implementing!and!analyzing!results!of!
engineering!problems;!and!skills!either!to!perform!their!profession!
or!to!continue!their!studies!at!postagraduate!level.!The!program!
focuses!on!equipping!students!with!algorithms,!programming!
languages,!information!security!and!encryption!issues!on!the!
theoretical!side;!while!on!the!application!side,!client!a!server!
systems,!electronic!commerce,!databases,!software!development,!
interface!design,!security!applications,!system!design,!virtual!reality!
and!industrial!process!control!are!emphasized.!

Bilgisayar!Mühendisliği!ABD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Computer!Engineering!
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TAŞINABİLİR SİSTEMLERDE ÇOK AMAÇLI KÖTÜ ÜL KOD TESPİTİ 

Thesis Title 

MULTI PURPOSE MAL ARE DETE TION IN MOBILE SYSTEMS 

 Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

 

 

ÖZET 

Anormallik tespiti temelli kötücül kod tespit etme kapsamında uygulamalar, farklı 
türdeki özellikleri kullanılarak temsil edilmiş ve bu özellikler birçok farklı yöntem 
kullanılarak değerlendirilmiştir. Ancak uygulamaları temsil ederken kullanılan 
özelliklerin birbirini ne kadar tamamladığı ya da uygulamaları temsil etme 
yeteneklerinin ne kadar olduğu üzerinde çok durulmamıştır. Uygulamaların temsil 
edilmesinde kullanılan kaynaklar ve uygulamaları temsil etme yöntemleri oldukça 
önemlidir. Ancak, anormallik tespitine dayalı kötücül kod tespit edilmesi 
kapsamında birçok başarılı sonuç bildiren çalışma yapılmış olsa da, uygulamaların 
tam olarak temsil edilmeleri konusu üzerinde çok durulmamıştır. Bu çalışmada, 
uygulamaları tam olarak temsil edebilmek ve bu sayede tespit etme başarısını 
artırmak, kötücül uygulamaları daha hassas tespit edebilmek için grup öğrenmesini 
temel alan kötücül kod tespit etme mimarisi sunulmuştur. Sunulan mimari Android 
uygulamaları kullanılarak denenmiştir ve sunulan mimaride bu uygulamaların tam 
olarak temsil edilebilmesi için 4 farklı türde özellik çıkarılmıştır. Bu özellikler 
değişken ve durağan çözümleme yöntemleri ile uygulamalarının hem native kodu 
hem de byte kodu incelenerek elde edilmiştir. Sunulan grup öğrenmesi temelli 
mimarinin zayıf öğrenicileri farklı türdeki özelliklerin farklı yöntemlerle işlenmesi 
ile elde edilmiştir. Bu mimariye ek olarak bir de; başarı, kötücül kod tespit hassaslığı 
ve farklılık ölçülerine dayanan sezgisel yaklaşımlı bir zayıf öğrenici seçme 
algoritması sunulmuş ve bu algoritma ile bir seçmeli grup öğrenmesi sistemi 
oluşturulmuştur. Yapılandırılan mimari 1225 kötücül ve 1225 kötücül olmayan 
uygulama ile denenmiştir. Bu mimari zaman olarak daha fazla zaman gerektirse de 

ABSTRA T 

In the scope of anomaly based Android malware detection, different type of features 
has been used to represent applications and lots of algorithms have been applied to 
evaluate these features. Representation sources and representation methods are 
very important. Although there are lots of anomaly based malware detection studies 
with high accuracies, there are some doubts about representation methods of 
applications. In this study, our main objective is to choose suitable feature types and 
represent applications completely. In order to achieve this purpose, we propose an 
ensemble learning based malware detection architecture. The proposed 
architecture was tested using Android. Also, in order to represent applications 
completely, 4 different feature types were extracted from applications. Native code 
and Java byte code were analyzed using both static and dynamic analysis methods 
in order to reveal all internal and structural behavior of applications. Features in the 
proposed architecture were processed using different mining algorithms in order to 
produce divergent base learners. In addition to proposed detection architecture, we 
also propose a heuristic based base learner selection algorithm. This algorithm is 
based on three criteria: Accuracy, sensitivity and diversity. 2450 (1225 benign, 
1225 malicious) applications were used to test the proposed architecture and the 
proposed algorithm. Although proposed architecture requires more time comparing 
with single learner systems, accuracy of proposed architecture was better because 
of its generalization ability. Additionally, our proposed heuristic based selection 
algorithm outperformed the usage of all generated base learners. 
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uygulamaların temsilini genelleştirdiği için başarıyı arttırdığı gözlemlenmiştir. 
Ayrıca sunulan zayıf öğrenici seçme algoritmasının da tüm zayıf öğrenicileri 
kullanmaktan daha iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir.verilerinin üretilmesi 
yaklaşımlarıdır. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Grup ğrenmesi  ok sını landırıcılı sistemler  u manların 
karılması  se meye dayalı gru  ğrenmesi  k tücül kod tes iti  
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ÜÇÜN Ü BOYUT: BAŞ TAKİBİ VE FARE İLE ÇOKLUBİÇİMLİ ETKİLEŞİM 
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D INTERA TION INTEGRATING D MOUSE AND D HEAD TRA KING 

 Öğrenci Adı / Student s Name han TECE 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

 

 

ÖZET 

Bu çalışma ile üç boyutlu (3D) masaüstü sanal ortamlarda kullanılmak üzere iki 
boyutlu (2D) mouse ile 3D baş takibinin entegrasyonuna dayalı üç boyutlu çoklu 
biçimli bir kullanıcı arayüzü önerilmiştir. Bu arayüzün işlevselliğini ve 
kullanılabilirliğini test etmek üzere bir test ortamı da tasarlanmıştır. Güncel bir 
masaüstü bilgisayardan, web kamerasından ve bir mousedan oluşan test ortamında, 
geleneksel doğrudan elle müdahele teknikleri kafa hareketleri ile 
gerçekleştirilecektir. Basit ve karmaşık taşıma ve döndürme görevleri sırasında 
kullanıcı performansı ölçülerek 2D etkileşim cihazının üç boyutlu ortama olan 
izdüşümünün yarattığı olası etkiler ve kafa takibinin eller serbest bir üç boyutlu 
arayüz olmaya yönelik kabiliyetleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Test sonuçlarının kafa 
takibi ve iki boyutlu etkileşim cihazının entegrasyonunun üç boyutlu masaüstü sanal 
ortamlarda kullanılmasının uygunluğuna yönelik ipuçları vereceği öngörülmüştür. 
Bu çalışmadan sonraki ilk adım önerilen arayüzün bir oyun ortamına entegre 
edilerek kullanılabilirlik testlerinin tekrarlanması ve elde edilen sonuçların test 
ortamı sonuçlarıyla karşılaştırılması olacaktır. 

ABSTRA T 

This work demonstrates a three dimensional (3D) multimodal user interface 
integrating 2D mouse input and 3D head tracking for 3D desktop virtual 
environments (DVE). A test-bed is proposed to evaluate the functionality and 
usability of this 3D interface. The traditional direct manipulation techniques are 
performed by the rotation of head to interact with the objects in 3D DVE composed 
of a relatively up-to-date desktop computer, a webcam and a mouse. User 
performance is compared during simple and complex translation and rotation tasks 
to understand both the effects of possible mappings of 2D interaction device in a 3D 
environment and the capability of head tracking as a hands-free 3D user interface 
for multimodal purposes. The results indicate how suitable head tracking is as a 3D 
interface integrated with 2D interaction device to be used in a 3D DVE. The next 
step after this test will be an experiment to identify benefits of this interface in an 
actual video game environment as a means to find out whether it is possible to 
transfer the findings to the game environment or not, and the usability level 
changes compared to the findings of the test-bed. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords nsan bilgisayar etkile imi  ba  takibi  ü  boyutlu etkile im  
oklu bi imli arayü ler  kullanilabilirlik 
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ÇAMAŞIR MAKİNESİ PROGRAM SEÇİM DÜĞMESİNDE KULLANI ILARIN 
KALİTE ALGISINI ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLERİ BELİRLEME 

Thesis Title 
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UALITY IN ASHING MA HINE PROGRAM SELE TOR  

 Öğrenci Adı / Student s Name M  
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ÖZET 

Tüketici elektroniğinde fonksiyonalite ve dayanıklılık esasları hemen hemen tüm 
üründe aynı seviyeye ulaşmış ve daha önceleri göz önünde bulundurulmayan 
birtakım ayırdedici değişikliklerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ayrıca teknolojik 
tasarımın hızla ilerlemesiyle insanların kontrol edeceği değişken sayısı artmış, buna 
karşın insanların algısal kapasitesinde herhangi bir ilerleme olmamıştır. Dolayısıyla 
teknolojik olarak kapsamlı ve detaylı ürünlerde kullanılabilirlik sorunu ve kalite 
algısı gözlemlenmiştir. Yapılan bu çalışmada döner düğme ve çevre birimlerini 
kullanan tüketicilerin kalite algısının sayısallaştırılması hedeflenmektedir. Bu 
amaçla ön çalışmada oldukça önemli olduğu anlaşılmış olan döner düğme ve çevre 
birimleri ile algısal kalite ilişkisi ve kullanılabilirliği incelenmektedir. 
Hazırlanmışolan deney prototipi, üzerine farklı döner düğme başlarının 
takılabileceği bir şaft ve bu şaftın arkasında, normal şartlarda kullanıcının alması 
beklenen haptik geribildirimleri yaratabilecek olan DC motor, tork sensörü, kontrol 
ünitesi ve deney yazılımından oluşmaktadır. Döner Düğme özelliklerin çıkarılması 
için bilgisayar destekli ölçme sistemi gerçekleştirilmiş, bu özellikler kütüphane olarak 
saklanmıştır. Hazırlanan senaryolar, kullanıcı etkileşim laboratuvarı şartlarında belirli 
bir kullanıcı grubu ile test edilmiş, elde edilen veriler ve geri bildirimler analiz 
edilmiştir. 

ABSTRA T 

In consumer electronics, functionality and durability basis reach same level almost 
all product and this causes some new distinctive changes. Also, number of variants 
controlled by humans is increased by technological movement, although there is no 
improvement in the human sensory capacity. Therefore, the quality perception and 
utilization problems of techonologically comprehensive goods are monitored. This 
study focuses to numerize the consumer quality perception who uses rotary knob 
and peripherals. To do that, rotary knob, which is shown very important by pre-
studies, peripherals and utilization is examined. Prepared experiment prototype is 
constructed with a shaft installed with different rotary knob title, DC engine, which 
is created by users‟ haptic feedback, torque sensor, control unit, and experiment 
software. In order to show the properties of rotary knob, computer supported 
measurement system is created supported and these properties are kept in a 
library. Prepared scenarios are analyzed with the datas and feedbacks which are collected 
from a particular user group under user interaction laborator circumstances. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Haptik sistem  döner d ğme  haptik kullanici ara  kullanilabilirlik  
kalite al ısı 
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DEPTH ESTIMATION FROM MULTIAPERTURE IMAGES 
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Eş-Danışman / o-Ad isor 

 

 

ÖZET 

Bu tezde bir yüzeyin üç boyutlu yapısını kestirebilmek amacıyla sahne ile görüntü 
elde edilen kamera arasına bir adet aparat yerleştirilerek görüntü oluşum modelinin 
değiştirilmesi esasına dayanan hareketli açıklık metodu tanımlanmıştır. Hareketli 
açıklık metodu yardımı ile elde edilen görüntülerden derinlik haritaları elde edilmesi 
için çeşitli odak ölçüt operatörleri geliştirilmiş ve başarılı bir şekilde uygulanmıştır. 
Görüntüler, önüne yerleştirilen aparatın hareket ettirilmesi sayesinde açıklığının 
şekli, boyutu ve pozisyonu değiştirilebilen bir kamera yardımı ile elde edilmiştir. 
Geliştirilen hareketli açıklık sistemi ile elde edilen görüntülerin kötü odaklanılmış 
bölgelerinde açıklığın hareketi ile bir miktar kayma gözlenmektedir. İyi odaklanılmış 
görüntü bölgelerinde ise bu kaymalar yok denecek kadar azdır. Tezde önerilen 
yöntemlerin tamamı bu özelliği farklı yaklaşımlarla birleştirerek kullanmakta ve 
sahne için birer derinlik haritası elde etmektedirler. İyi odaklanılmış görüntü 
piksellerinin kötü odaklanılmış görüntü piksellerinden ayrılması için frekans analizi, 
projeksiyon cihazı yardımı ile yollanan çeşitli ışık desenlerinin sahne üzerindeki 
görüntülerini eşleştirme gibi yöntemler geliştirilmiştir. Her pixel için en iyi 
odaklanılmış görüntü belirlenerek sahneler için derinlik haritaları oluşturulmuştur. 
Gerçek görüntüler üzerinde yapılan deneyler ile, hareketli açıklık kullanılarak elde 
edilen sonuçların literatürdeki yöntemlerin sonuçları ile kıyaslanabilir olduğu 
anlaşılmıştır. Ayrıca klasik frekans analizi yöntemleri ile elde edilen sonuçların, 
hareketli açıklık kullanılarak iyileştirilebileceği gösterilmiştir.  

ABSTRA T 

In this thesis, the method of moving apertures that is based on the changing of the 
image formation model by placing an apparatus between the scene and camera is 
defined in order to estimate the three-dimensional shape of the scene. Several 
different focus measure operators have been developed to get a depth map using the 
images received using the moving apertures method, and are successfully applied. 
The images are retrieved by using a camera whose aperture shape, size and position 
can be changed by moving the apparatus in front of it. Some displacement can be 
seen by aperture movement around the badly-focused parts of the images that are 
retrieved with a camera using the moving aperture system. These displacements are 
very small, or they don't exist on the well-focused parts of the same images. All of 
the proposed methods in this thesis combine and use this property in different 
ways, and get a depth map for the scene. Methods such as frequency analysis, 
matching the images of the scene using several different structured light patterns 
projected onto the scene are developed. Depth maps for each scene are found by 
finding the image that is best-focused on each individual pixel. Real-world 
experiments show that the results from moving apertures are comparable with the 
results of classical methods. Furthermore, the experiments show that the results 
received by classical frequency analysis methods may be improved by using moving 
apertures.  
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ÖZET 

Son yıllarda sosyal medyanın kullanımında hızlı artışı ile beraber sosyal medya 
analizi konusunda yapılan çalışmalar da önem kazanmıştır. Yaşanan birçok 
toplumsal ve siyasi olayın sosyal medyada yankı bulması ve artan kullanım sayısıyla 
reklam sektörünün sosyal medyaya yönelik yeni reklam stratejileri geliştirmesi 
sosyal medyanın önemini göstermektedir. Sosyal medyayı analiz yöntemlerinden 
biri sosyal ağ analizi ve bu kapsamda öne çıkan çalışma konularından biri bağlantı 
tahminidir. Bu çalışmada Sosyal Ağlarda Etkileşim Örüntüleri Kullanılarak Bağlantı 
Tahmini yapılmıştır. Ağ tahmin algoritmaları, pratikte büyük ağ yapıları için iyi bir 
uygulama alanı değildir (yaklaşım yöntemleri kullanılmadan). Bunun nedeni bu 
yöntemlerde ya işlem süresi uzun sürmektedir ya da güçlü, pahalı süper 
bilgisayarlar gerekmektedir. Bu sebeple bu çalışmada klasik ağ tahmin algoritmaları 
dışında bir yöntem önerilmiştir. Bu yöntemde ağ yapısı düzleştirilerek özellik 
vektörleri şekline getirilmektedir. Ağdaki tekrarlanan örüntü vektörleri bulunarak 
eksik veya bilinmeyen bağlantıları tahmin etmek için klasik makine öğrenmesi 
algoritmalarından faydalanılmıştır. Önerilen yöntem, Twitter ağına uygulanarak yeni 
takip edilebilecek kullanıcılar tavsiye edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın literatüre 
ana katkısı, bağlantı tahmini probleminin etiket tahmini problemine 
dönüştürülmesi, büyük boyuttaki ağlar için bağlantı tahmininde kullanılacak 
örüntüleri çıkartmada yeni bir metot kullanılması ve her bir çıkartılan örüntünün 
sağladığı yararın gösterilmesidir. 

ABSTRA T 

The usage of social media has been rapidly increased in recent years. Studies on 
social media analysis become more important due to increasing usage of social 
media, as well. Spreading many social and political events on social media and 
developing new advertising strategies for social media by advertising companies 
indicate the importance of social media. One approach for analyzing social media is 
network analysis and a popular area about network analysis is link prediction. In 
this work, Link Prediction using Annotation Patterns on Social Networks is 
examined. Graph theoretical link and annotation prediction algorithms are usually 
not applicable (except using approximation approach) for very big network 
structures since processing takes a long time or requires powerful, expensive 
supercomputer. Thus a new method without using graph theoretical link or 
annotation prediction algorithms is proposed in this study. The network structure is 
transformed into feature vectors by flattening. Repeated sub-network patterns are 
found for each nodes of the network and they fed into machine learning algorithms 
to predict missing or unknown annotations and links. This method is applied to 
Twitter network for suggesting new followers. The major contributions of this study 
are transformation of link prediction into annotation prediction problem, a new 
method for extracting features from large-scale networks, and evaluation of benefits 
provided by each extracted pattern. 
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ÖZET 

Günümüz akıllı evlerindeki araştırmalar, güvenlik, konfor ve enerji yönetimi 
alanlarına odaklanmıştır. Ayrıca, ev içindeki birçok cihazın birbiriyle haberleşmesi, 
kontrol etmesi nedeniyle akıllı ev sistemleri, multimedya sistemleri ile de haberleşen 
sistemler haline gelmiştir. Bu tez çalışması ile Beaglebone adı verilen gömülü sistem 
ile mevcut evlerin ev içi elektrik hattı alt yapısında herhangi bir değişiklik 
gerektirmeden, güç hatları üzerinden haberleşme ile akıllı evlere dönüştürülmesini 
ve bu sistem ile bağlı cihazların uzaktan kontrolünü sağlayarak enerji tüketimini 
azaltan, iPLUG isimli bir sistem tasarımı üzerinde çalışılmıştır. Tez çalışması, iPLUG 
sistemi ile elektrik hattı üzerinden medya transferi, bağlı cihazların kontrolü, enerji 
tüketimin ölçülmesi ve bu sistemin performansının incelenmesi sonucundaki 
çıktıların paylaşılması şeklindedir. 

ABSTRA T 

Present research in smart home are focused on security, comfort and energy 
management. In addition, many devices in the home are control and communicate 
with each other, as well smart home systems should communicate with other 
multimedia systems in the home. In this thesis, using the Beagleboned named 
embedded system, current homes transform into smart homes without any 
modification in-house powerline infrastructure with power line communication 
and, supplying with the remote control of the connected devices ensuring that 
reduces energy consumption system has been working which is called iPLUG. Thesis 
work includes design, performance analysis and sharing the obtained data of iPLUG 
system, which has capability of media transfer and power control and consumption 
of connected devices via power line. 
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ÖZET 

Gerçek zamanlı benzetimler robot ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesinde ve 
test edilmesinde kullanılmaktadır. Gerçek zamanlı benzetimleri çalıştırmak için 
gerekli olan gerçek zamanlı sistemler, benzetim geliştirme maliyetlerini 
artırmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için Xenomai yaması ile gerçek 
zamanlı özellikler kazanmış Linux işletim sistemi üzerinde çalışan Zenom benzetim 
ortamı geliştirilmiştir. Zenom benzetim ortamı, gelişmiş arayüzlere, 2 boyutlu grafik 
ekranlarına, benzetim sonuçlarını 3 boyutlu görselleyen sahne arayüzüne ve 
benzetim sonuçlarına müdahale etmeyi sağlayan kontrol ekranlarına sahiptir. Bu 
çalışma kapsamında, Zenom benzetim ortamının yetenekleri ve benzetim geliştirme 
işlemleri açıklanmıştır. Benzetim ortamının fiziksel sistemler ile veri alışveriş 
yeteneklerini göstermek için Arduino fiziksel platformu ile birlikte çalışmasını 
sağlayacak bileşenler gerçeklenmiştir. Örnek bir uygulama ile Zenom benzetim 
ortamı ile Arduino fiziksel platformunun birlikte çalışmasına yer verilmiştir. 

ABSTRA T 

Real-time simulations are utilized in the development of robotic and automation 
systems. However, real-time systems which are required to operate real-time 
simulations increase development costs. In order to overcome this problem, a 
Zenom simulation environment which has acquired real time features by using 
Xenomai patch and which runs on Linux operation system has been developed. The 
Zenom simulation environment has advanced interfaces, 2-dimensional graphical 
screens, a scene interface that visualizes simulation results in 3-dimensions and 
control screens that enable to manipulate simulation results. In this project, 
capabilities of the simulation environment and simulation development processes 
expressed. To demonstrate Zenom’s capabilities regarding data exchange with 
physical systems, components which will facilitate collaboration with the Arduino 
physical platform have been realized and the collaboration of Zenom application. 
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ÖZET 

Günümüzde bina dışında en yaygın olarak kullanılan konumlandırma sistemi 
GPS'dir. GPS bina dışında çok geniş alanda herhangi bir objenin konumunu 
kestirebilir. Ancak, GPS uydularla bağlanma problemleri yüzünden bina içi 
ortamlarda kullanılamamaktadır. İç ortamlarda, yaygın olarak kabul gören bir sistem 
hala günümüzde ortaya konulamamıştır. Bu tez çalışmasında bu problem ele alınmış 
ve gerçek zamanlı bir bina içi konum belirleme sistemi geliştirilmiştir. Konumunu 
belirlemek için kullanıcıların ayrı bir cihaz taşımak istememeleri ve mobil 
telefonlarının kullanımı yaygınlaştığı için, mobil telefon tabanlı konum belirleme 
sistemi geliştirilmiştir. Bu kapsamda sistemin geliştirilmesinde aynı anda birçok baz 
istasyonu erişebildiğinden LG Nexus 4 mobil telefonu kullanılması tercih edilmiştir. 
Gebze Center alışveriş merkezinin farklı iki katındaki yeterince büyük bir alanda, 
mobil kullanıcının konumu kestirilmiştir. Bu çalışmada, alınan sinyal gücü tabanlı RF 
parmak izi yaklaşımı kullanılmıştır. Sinyal kaynaklarından yayılan GSM ve Wi-Fi RSS 
verilerini toplamak için android uygulama geliştirilmiştir. Toplanılan RSS verileriyle 
farklı makine öğrenmesi algoritmalarının, eğitim verisi toplanma süresinin, referans 
nokta sayısının, referans sinyal türü gibi pratik faktörlerin konumlandırma sistemi 
üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Son olarak, konumlandırma hassasiyetini artırmak 
için birçok farklı yaklaşım önerilmiştir. Bu yaklaşımlar GSM ve Wi-Fi referans 
noktalarından elde edilen RSS verilerinin birleştirilmesi, eğitim verilerinin tekli ve 
çiftli koordinatlar olarak iki gruba ayrılması, RSS değerlerinden yeni bilgiler 
üretilmesi, algoritmalarının yeniden karar vermesi ve sanal eğitim verilerinin 

ABSTRA T 

Nowadays, The GPS is the most widely used localization system in outdoor 
environments. The GPS estimate the location of an object in outdoor environments. 
However, It can't be used indoor environments due to lack of connecting to GPS 
satellites. There is no an acceptable localization system for indoor environments. 
Therefore, In this thesis study, this problem is considered and developed a real time 
localization system for indoor environments. Considering that the users don't like 
carry a seperate device for location estimation and widespread usage of mobile 
devices, we developed the indoor localization system based on mobile devices. 
Therefore ,we selected to use LG Nexus 4 due to its capability of accessing to 
multiple base stations simultaneously. The location of mobile users is estimated at 
Gebze Center shoping mall in two different floor enough large area. In this study, 
Received signal strength based RF fingerprinting approach is used. For such system 
we developed an android application for collecting GSM and Wi-Fi RSS data from 
signal sources. By using the collected data, the effects of different machine learning 
algorithms, the time of training data collection, number of measurement grid, and 
signal type on the performance of the localization system are studied. Finally, 
several solutions are suggested to increase the location accuracy of mobile users. 
These approaches are include combining Wi-Fi and GSM RSS data, dividing training 
data into two groups, generating new information from RSS data making new 
algorithmic decision and generating virtual training data. 
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ÖZET 

Su havzalarının yönetimde veri temini en zor aşama olmakla birlikte veri 
yığınlarının değerlendirilmesi ve bunlara dayalı karar üretilmesi de zaman alan bir 
süreçtir. Son yıllarda karar destek sistemlerinin bu alandaki kullanımının hızlı 
sonuçlar elde etme açısından faydalı olduğu görülmüştür. Fosfor kirliliğinin, 
ötrofikasyona sebebiyet vermesi nedeniyle kontrol altında bulundurulması 
önemlidir. Bu amaçla Alamanya'da geliştirilen MEPhos (Model for the Estimation of 
Phosphorus inputs to rivers from diffuse and point sources) birçok uygulaması 
bulunan bir karar destek modeldir. Modelin Tükiye'de Porsuk baraj havzasında 
fosfor kirliliği kontrolüne yönelik uygulaması yapılmıştır. Bölgenin şartlarını daha 
iyi yansıtmasını sağlamak amacıyla, toprakta ve foseptiklerde toplam fosfor (TF) 
parametresi tespit çalışmalarıyla kullanılan katsayılar modifiye edilmiştir. Evsel ve 
endüstriyel kaynakların yanı sıra yeraltı suyu deşarjından kaynaklı TF yükleri ve 
tarım alanlarındaki toprak taşınımı ile meydana gelen TF kirliliği, 200 -2011 yılları 
arasındaki durum baz alınarak modellenmiştir. Tarım alanlarındaki TF yüklerinin 
modellenmesi CORINE arazi kullanım haritasındaki sınıflandırmalara göre sulamalı 
ve kuru tarım alanları için ayrı ayrı yapılmıştır. Buna göre havzadaki TF yüklerinin 
yaklaşık  5 'sine noktasal kaynaklar,  40'ına tarım alanlarındaki toprak taşınımı 
ve  3'lük orana ise yeraltı suyu deşarjı sebep olmaktadır. Tarım alanlarındaki TF 
yüklerinin birim yıllık ortalama değeri 0,1 t ha.yıl'dır. Mevcut durumun ortaya 
konulmasının ardından göldeki ötrofikasyonla mücadeleye yönelik olarak senaryo 
analizleri yapılmıştır. Gölün kritik fosfor yükü değeri ,  t yıl olarak hesaplanmış ve 

ABSTRACT 

Although data acquisition is the most difficult stage, to evaluate data stacks and, 
based on these data, to produce decisions is also a time consuming process in 
watershed management. In recent years, the use of decision support systems in this 
area to achieve rapid results has been shown to be useful. It is important to keep 
phosphorus pollution causing eutrophication in surface waters under control. The 
MEPhos model (Model for the Estimation of Phosphorus inputs to rivers from diffuse 
and point sources), a decision support model developed in Germany for this purpose 
has found many application areas. This model has been applied in Porsuk reservoir 
catchment in Turkey for phosphorus pollution control. In order to better reflect the 
conditions of the region, the coefficients used in the modelling were modified by 
determining the total phosphorus (TP) in the soil and cesspits. The TP loads from 
domestic and industrial sources as well as from the groundwater discharge and from 
the soil loss occurred in agricultural land modelled on the basis of the situation 
between the years of 200 -2011. Modeling the TP loads arise from agricultural areas 
were carried out separately for irrigated and dry farming areas based on CORINE 
land use map. Accordingly almost 5   of TP loads originate from point sources in 
the basin. The TP load from agricultural soil loss is about 40 . Groundwater 
discharge has a proportion of 3  in total TP loads. The mean annual unit value of 
TP loads for agricultural areas is 0.1 t  ha.a. Following the introduction of the 
current situation, scenario analyses were performed to combat eutrophication in the 
reservoir. The critical phosphorus load value for the reservoir was calculated to be 
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bu değerin modelle belirlenen yükten (yaklaşık 4  t yıl) oldukça yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Senaryolar neticesinde noktasal kaynaklarda alınabilecek 
önlemlerle toplam TF yükünde önemli bir azalmasının sağlanamayacağı 
görülmüştür. Bununla birlikte tarım yapılan ve 15 t ha.yıl' dan daha fazla toprak 
kaybına neden olan alanlarda alınacak önlemlerin baraj gölüne gelen TF yüklerinde 
yaklaşık  40 azalmayı sağlayacağı tespit edilmiştir. 

.  t a and it has been found to be quite high from the value (about 4  t yıl) 
determined by modelling. However, it should be noted that measures that should be 
taken in the regions having a soil loss further than 15 t ha.a in agricultural areas, 
would provide a 40  reduction in TP loads. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Karar destek modeli   fosfor kirliliği  a ili kirletici ka naklar  senar o 
anali leri 
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Te  Başlığı 

YAŞ VE KURU BİRİKİM ÖRNEKLEMESİ VE ANALİZİ İLE BÜYÜKÇELME E 
HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Thesis Title 

THE EVALUATION OF AIR UALITY OF BUYUK EKME E BY ET AND 
DRY DEPOSITION SAMPLING AND ANALYSIS 

 Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

 

 

Doç. Dr. Ömer  

ÖZET 

Bu doktora tezi çalışmasında, İstanbul'un önemli içme suyu havzalarından biri olan 
Büyükçekmece havza alanı yakınında bulunan Fatih niversitesi Yerleşkesinde 2011 
yılı boyunca toplam (bulk) örnekleyici ile 11 adet toplam birikim örneği, ardışık 
yağmur örnekleyici ile 1  adet yaş birikim örneği, ardışık yağmur örnekleyicinin 
kuru birikim toplama ünitesi ile de 21 adet kuru birikim örneği toplanmıştır. 
Toplanan birikim örneklerinin temel iyonlar, temel ve eser elementler, çok halkalı 
aromatik hidrokarbon (PAH)'lar ile temel iyon içeriği toplamda 35 adet 
parametreyle açıklanmıştır. Bu tez çalışmasında öncelikle PAH'ların daha kısa 
sürede ve çözücü kullanılmaksızın yapılmasına olanak veren katı faz mikro özütleme 
(SPME) yöntemi, optimize edilerek çalışmada toplanan yaş birikim örneklerindeki 
PAH içeriğinin tayin edilmesinde başarı ile kullanılmıştır. Toplanan yaş birikim 
örneklerinin hacim ağırlıklı ortalama pH ve iletkenlik değerleri sırasıyla 5,  ve 50,5 

s cm'dir. alışmadaki baskın asitleyici türün SO42- ve asitliğin 
nötralizasyonundaki en önemli türün Ca2  olduğu belirlenmiştir. Zenginleşme 
faktörleri değerlendirmesine göre Fe, Si ve Mn türlerinin en önemli kaynaklarının 
toprak olduğu, Cr, K, Mg, Cu, Ca, Ni, Pb ve Na türlerinin topraktan farklı bir 
kaynaktan zenginleştikleri sonucuna varılmıştır. alışmanın soğuk dönemindeki H , 
NH4 , PAH'lar, SO42-, Ni, Cl-,NO3-, Na, Cr, Pb, Mg, Ca, Mn ve Cu birikimlerinin, sıcak 
döneme göre en az 1,4 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Fe, Al, K ve Si gibi 
temel elementler içinse yüksek birikim değerlerine sıcak dönemde daha fazla 

ABSTRACT 

In this dissertation, atmospheric deposition samples were collected at Fatih 
University Campus nearby Buyukcekmece watershed area, one of the important 
drinking water sources of Istanbul, during 2011. Eleven bulk deposition, 1  wet 
deposition and 21 dry deposition samples were collected by using bulk and 
sequential rain samplers. The composition of the collected deposition samples were 
elucidated by the determination of total of 35 parameters including major ions, 
major elements, trace elements, and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Solid 
phase microextraction (SPME), a fast and solvent free method, was optimized and 
successfully used in the determination PAH content of the collected wet deposition 
samples. The volume weighted average values of the measured pH and conductivity 
in the wet deposition samples were 5.  and 50,5 s cm, respectively. The dominant 
acidifying specie was SO42- and the acidity in wet deposition was mainly neutralized 
by Ca2 . The assessment of enrichment factors indicated that the main source of Fe, 
Si, and Mn was the Earth's crust while Cr, K, Mg, Cu, Ca, Ni, Pb, and Na were found to 
be highly enriched. The wet deposition fluxes of H , NH4 , PAHs, SO42-, Ni, Cl-, 
NO3-, Na, Cr, Pb, Mg, Ca, Mn, and Cu in the cold period were at least 1.4 times of the 
warm period's values. Wet deposition fluxes of Fe, Al, K and Si, on the other hand, 
were higher in the warm period. While the solubilities of Al, Fe, and Si were shown to 
be very low, the solubilities of K, Na, and Ca were above 5 . The solubilities of 
trace elements including Cu, Ni, and Mn in the wet deposition samples were at least 
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rastlanılmıştır. evreye etkileri açısından türlerin çözünürlüklerine bakıldığında Al, 
Fe ve Si türleri en düşük çözünürlük değerlerine sahipken en yüksek çözünürlük 
değerleri K, Na ve Ca türleri için hesaplanmıştır. Eser elementlerden Cu, Ni ve 
Mn'nin çözünürlük değerleri ise  50'nin üzerinde bulunmuştur. Ardışık birikim 
örneklerinde, ardışık alt olayların sayısı arttıkça türlerin birikim değerlerinde ilk 
olaya kıyasla ortalama  42 ile  5 oranında azalmalar görülmüştür. Ana bileşen 
analizinde belirlenen faktörlerin işaret ettiği kaynaklar önem sırasına göre, toprak 
kökenli ( 31), insan kaynaklı faaliyetler ( 2 ), denizel kökenli ( 1 ) olarak 
sıralanmıştır. 

50 . When the number of sequential sub events increased, wet deposition fluxes of 
all species decreased between 42  and 5  compared to the first sub events. The 
sources pointed by factors in principal component analysis were sorted as crustal 
(31 ), anthropogenic (2  ), and marine (1  ). 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Ardışık ağmur örnekleme  b kçekmece ha asi  ha a kalitesi  kati 
fa  mikro ö tleme SPME  aş e kuru birikim 
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Te  Başlığı 

MDF PROSES ATIKSULARINDAN SU VE LİF GERİ KAZANIMI İÇİN 
MEMBRAN PROSESİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Thesis Title 

IMPROVING MEMBRANE PRO ESS FOR REUSE OF FIBER AND ATER 
FROM MDF ASTE ATER 

 Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor 

ÖZET 

MDF (Medium  Density  Fiberboard)  üretimi  cesitli  üretim  basarmaklarını 
içeren ve üretim   esnasında  oldukça  fazla su tuketimine  ihtiyaç  gosteren  bir 
endüstri dalıdır. Suyun önemli bir kısmı reçine yapımı, soğutma kulelerinde, 
yonganın liflendirilmesi için buhar üretimive kullanma suyu ihtiyaçlarında 
kullanılmaktadır. Atıksularda ünite temizlik suları ve özellikle MDF üretimi 
sırabsında rafiner bölümden gelen sulardır. Rafiner atıksuları yüksek KOİ(kimyasal 
oksijen ihtiyacı) değerine sahip olup, önemli miktarda süspane katı içerir. Söz 
konusu atığın organic içeriği seiloz, lignin, tannin ve hemiselilozdan oluşmaktadır. 
MDF üretiminde Refiner nitesinden kaynanlanan biu atıksular KOİ değeri 1 00 
mg I ve AKM (askıda katı madde) miktarı 00 mg I civarındadır. Bu atıksuların 
içermiş olduğu tannin vb. Organic maddelerin konvansiyonel arıtma tesisinde 
bakteriler üzerinde toksik etki yaptığı bilinmekte ve önemli ammonifikasyon 
problemlerinden dolayı mevcut arıtma tesisinin performansı olumsuz 
etkilenmektedir.Bu olumsuzluklar sürdürülebilir bir MDF üretimini 
sınırlandırmaktadır. Bu tez çalışması refiner atıksuların konvansiyonel arıtma 
tesislerinde arıtılması yerine membrane teknolojisi kullanılarak su ve lif  
(hammadde) geri kazanım prosesi geliştirilmesidir.  

ABSTRA T 

The production of MDF (Medium Density Fiberboard) is an industrial area wich 
contains different production steps and needs excess consumption of water. The 
most of the water is used in production of resin, cooling tower, production of 
steam for refining chips. Wastewater is coming from the Refiner Unit during the       
poduction of MDF and cleaning operations. Refiner wastewater contains high COD 
(Chemical Oxygen Demand) and suspended solids value. The organic content of 
the wastewater are cellulose, lignin, tannin and hemicelluloses. The wastewater 
from refiner unit has got the 1 .000 mg/l COD and .000 mg/I suspended solids 
value approximately. It is known that the organic content such as tannin has the 
toxic effect on bacteria in conventional wastewater treatment plant and negative 
effect in treatment capacity of wastewater treatment units because of the 
mmonification  problems.  The negativity  is  to  limit  the  sustainability  of  MDF 
production. The target is to develop a project of recycling of water and fiber by 
using the membrane technology instead of treating the wastewater in 
conventional treatment plants in this thesis. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords MDF  Medium  Densit   Fiberboard),  membran   su  e hammadde 
eri  kazanımı 
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ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİKLİ ATIKLARIN YÖNETİMİ BİR 
TELEKOMÜNIKASYON ŞİRKETİ ÖRNEĞİ 

Thesis Title 

MANAGEMENT OF ASTE OF ELE TRI AL AND ELEKTRONI  ASTE  
EXAMPLE FOR A TELE OMMUNI ATION FIRM 

 Öğrenci Adı / Student s Name 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor 

ÖZET 

Bu çalışma; Elektrikli ve Elektronikli atıkların yönetimi, bir Telekomünikasyon 
şirketinde oluşan PSTN (Genel Aktarmalı Telefon ebekesi- Public Switched 
Telephone Network) Santral demontajları ve Fiber Dönüşüm projesi kapsamında 
oluşan bakır kablo atıklarının ele alınmasıyla hazırlanmıştır. Belirtilen Elektrikli ve 
Elektronikli atıkların, içerikleri, ortaya çıkan atık miktarları ve periyotları, geri 
dönüşebilme ya da yeniden kullanılabilmelerinin değerlendirilmesi gibi 
parametreler göz önüne alınmak suretiyle katı atık ve elektronik atıkların yönetimi 
çerçevesinde gerekli analizler ortaya konmuştur. Yönetim sonucu elde edilen 
ekonomik kazanç ve kayıplar değerlendirilmiş, daha etkin yönetim metotları 
konusunda önerilerde bulunulmuştur. Yapılan anket çalışmasıyla şirketteki e-atık 
bilgi düzeyi ve atık yönetimine bakış açısı değerlendirilmiştir. Türkiye'de tarihsel 
olarak kullanılan PSTN Santrallerinin kullanım ömürleri ve demontajları sonucunda 
ortaya çıkan atıklarının akıbetleri(yönetimi), şirkete ve ülkeye ekonomik katkısı ya 
da zararının maliyet analizi, yerlerine gelen yeni teknolojilerin ilerleyen yıllarda 
oluşturabileceği atıkların durumu, yönetilmesindeki yanlışlar ve doğrular gibi 
konular ele alınmış olup, hali hazırda yapılan yönetimin avantaj ve dezavantajları 
tartışılmıştır.  

ABSTRA T 

This study Electrical and Electronic, waste management, a telecommunications 
company formed in the PSTN (Public Switched Telephone Network-Public Switched 
Telephone Network) Plant Dismantling and Fiber Conversion project consisting of 
copper cable waste handling has been prepared with. Specified Electrical and 
Electronic, type of waste, the contents of the resulting waste amounts and periods, 
back convertibility or again they can be used as evaluation parameters taken into 
consideration by solid waste and electronic waste management in accordance with 
the required analyzes have been revealed. Management as a result of the economic 
gains and losses evaluated, recommendations are made about more effective 
management methods. A survey conducted by the level of knowledge in the 
company of e-waste and waste management perspective is evaluated. Plants used 
historically in our country, PSTN life cycles, and the fate of waste resulting from 
dismantling (management), or loss of the company and the cost analysis of 
economic contribution to the country, places of waste from the status of new 
technologies can create the following years, the management of issues such as 
errors and truths have been taken, already discussed the advantages and 
disadvantages of management.  

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Elektrikli e elektronık atık, PSTN, fiber dönü ümü  atık 
yönetimi  ekonomik ka an  anket alı ması 
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DNA BİYOSENSÖRÜ TASARIMINDA ENZİMLE İŞARETLEME 
YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI 

Thesis Title 

DNA BIOSENSOR DESIGN BY USING ENZYME LABELING METHODS 

 Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor

ÖZET 

Bu tez kapsamında özellikle evre Mühendisliği açısından önemli türlerin doğru ve 
hızlı bir şekilde tespitinde kullanılabilecek elektrokimyasal DNA biyosensörü 
uygulamalarına yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Elektrokimyasal DNA 
biyosensörü problarının tasarımında ilk kez termodinamik bir yaklaşım 
uygulanmıştır. Termodinamik yaklaşımla tasarlanan probların uygulamada seçilen 
ölçüm tekniği ile uyumluluğu araştırılmıştır. Bu çalışma kapsamında, seçilen ölçüm 
yöntemi streptavidin biyotin etkileşimine dayalı enzimle işaretleme yöntemidir. 
Ölçüm sonuçları probların tasarım kriterleriyle birlikte değerlendirilmiş, ayrıca 
etkili olacak diğer önemli parametreler araştırılmıştır. Probların tasarımında FISH 
tekniği için geliştirilen termodinamik modelin öngördüğü serbest enerji aralığı 
dikkate alınmıştır. Elde edilen sonuçlar, rastgele (random) seçilmiş dizilerden oluşan 
probların kullanıldığı DNA biyosensörü ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca termodinamik 
yaklaşımla tasarlanan probların seçiciliği FISH yöntemi ile test edilmiştir. Tezin nihai 
amacı, elde edilen sonuçların elektrokimyasal biyosensörler için hibridizasyon 
verimini önceden tahmin etmeye yönelik termodinamik modellerin geliştirilmesine 
yol açmaktır.  

ABSTRA T 

In this thesis, electrochemical DNA biosensor that can be used for rapid and 
accurate detection of species, especially important for Environmental Engineering, 
is evaluated. It is the first time that a thermodynamic approach has been used for 
designing electrochemical DNA biosensor probes. The compatibility of probes that 
are designed by thermodynamic approaches with measurement techniques has 
been investigated. In this study, enzyme labeling method based on 
streptavidin biotin interaction has been selected as a measurement approach. 
Experimental results have been evaluated with design criterias and other effective 
parameters have been investigated. While designing the probes, the free energy 
range, that is predicted by the thermodynamic model of the developed for FISH 
technique, is considered. The results have been compared with a DNA biosensor 
that consists of randomly selected sequences of probes. Furthermore, the selectivity 
of the probes that are designed by thermodynamic approach has been tested using 
the FISH method. The main goal of this thesis is to developed thermodynamic 
models that can be used to predict hybridisation efficiency of electrochemical 
biosensors. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords DNA  bi osensörler  çe resel i leme  elektrokim asal DNA bi osensör  
oli on kleotid prob tasarimi 
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BARİT (BaSO4  MİNERALİNİN YERALTI SUYUNDA ÇÖZÜNMESİNİN 
ARASTIRILMASI VE SÜLFAT GİDERİM METODLARI 

Thesis Title 

AN INVESTIGATION FOR THE DISSOLUTION OF THE MINERAL BARITE 
(BaSO4  IN GROUND ATER AND REMOVING METHODS OF SULFATE 

 Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor 

ÖZET 

Türkiye barit minerallerince çok zengin bir ülkedir. Barit madenlerinin bulunduğu 
bölgelerde yeraltı sularında sülfat konsantrasyonunun arttığı görülebilmektedir. Bu 
durum da gözlerin barit minerallerinin bulunduğu bölgelerdeki yeraltı sularına 
çevrilmesini tetiklemiş ve son yıllarda bu konuya olan ilgiyi arttırmıştır. Madencilik 
çalışmaları sırasında baritin daha küçük tane boyutuna dönüşmesi ve suda zamanla 
çözünmesiyle pH artışına neden olmasıyla daha çok çözünmenin artışı birçok maden 
yatağı civarındaki yeraltı sularının kullanılamaz hale gelmesine neden 
olabilmektedir. Bu çalışmada, barit mineralinin, değişik tane boyutlarında yeraltı 
sularının pH‟ larına paralel değerlerde olu şturulan numunelerdeki çözünme 
mekanizması incelenmiştir. Tane boyutu küçüldükçe çözünmenin artışı, 
madencilikle olan kirlenmeyi açıklayıcı niteliktedir. Sıcaklık artışı ile çok net bir 
genelleme yapılamasa da sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde pH değerinin önem 
kazandığı dikkati çekmiştir. şyon kromatografisi sonuçlarında, sıcaklık artışının 
çözünürlüğü azalttığı görülmüştür. 2mm boyutlu 2 gr numune ile ortam 
sıcaklığında yapılan analiz sonucunda 4,33 mg L SO4-2 bulunurken; aynı numune ile 
400C de yapılan deney sonucu 4,12 mg L SO4-2 dir. Mineral miktarının artışıyla 
çözünürlüğün artmasını ise; 2mm, 2 gr numune ile ortam sıcaklığında yapılan 
deney sonucunda 4,33 mg L SO4-2 ve yine aynı şartlarda 4 gr numune ile yapılan 
deney sonucunda , 2 mg L SO4-2 bulunmasıyla gözlemlendi. Mineral boyutu etkisi 
araştırılmasında ise ortam sıcaklığında 2 gr numune ile yapılan çalışmalara 
bakıldığında 2mm 4,33 mg L SO4-2, 1-0,  mm 4,3  mg L SO4-2 ve 0,15mm , 3 

ABSTRA T 

Turkey is very rich in minerals barite, is a country. The region containing barite 
mine, increasing concentration of sülfate can be seen that ground water in these 
regions. This situation in the regions of barite minerals have triggered to turn to 
ground water and in recent years has increased the interest in this subject. During 
the mining operation, with barite transformation into a smaller particle size and 
dissolution in water in time that cause an increase in pH increasing more 
dissolution may cause many of groundwater close by mineral deposits, to became 
unusable. In this study, dissolution mechanism is studied in diffferent particle size 
of barite mineral at pH values, formed in paralel with with the groundwater‟s value, 
in the samples. Becoming smaller of particle size increase dissolution, is explained 
pollution from mining. A generalization is not performed on temperature increase 
but, it is noted that the importance of the pH value in areas where the temperature 
is high. In ion chromatography results, shows that temperature rise caused a 
decrease in resolution. As a result of the analysis of 4,33 mg L SO4-2 is found at 
ambient temperature with 2mm sized, 2 gr samples; test result, which is at 400C 
with same sample, is 4,12 mg L SO4-2. In case increased solubility with increasing 
amount of mineral we observed with, as a result of experiments of 4,33 mg L SO4-2 
is found at ambient temperature with 2mm size, 2 gr samples; and again the same 
conditions, the results of experiments is found 2 mg L SO4-2 with carried out 4 gr 
of samples. Investigating of mineral size effect, referring to studies, which is at 
ambient temperature with 2 gr samples, for 2mm 4,33 mg L SO4-2; for 1-0, mm 
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mg L SO4-2 değerleri bulunmuştur. Bu değerlerden anlaşılacağı üzere boyut 
küçüldükçe çözünme artmıştır. Son olarak sürenin uzatılmasının çözünürlüğü 
arttırması durumu için 400C‟de 0,15mm boyutlu minerallerle yapılan deneylerde 2 
gr için , 3 mg L SO4-2 bulunurken; 4 gr için ,  mg L SO4-2 bulunmuştur. Tüm 
değerler pH5 ile yapılan deneylerin analiz sonuçlarından alınmıştır. Tüm bu veriler, 
bir barit maden çalışması yapılmadan önce göz önüne alınırsa yeraltı sularında 
oluşabilecek sülfat kirliliği önceden öngörülerek önlenmiş olabilir.  

4,3  mg L SO4-2 and for 0,15mm , 3 mg L SO4-2 levels are found. As can be 
understood from these levels when size gets smaller, solubility increased. Finally, 
the test results, which was at 400C with 0,15mmm size and 2gr sample, is , 3 
mg L SO4-2 and ,  mg L SO4-2 is found for 4 gr sample with same conditions, 
shows that for the case of extension of the limit is increased the solubility. All this 
values are taken from analysis of the experiments at pH5. Before making a barite 
mining operation if all these data in consideration for occuring in groundwater 
sülfate pollution, can be prevent in advance.  

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Barit minerali  madencilik  yer altı suyu  ünme 
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TERMOFİLİK HARİ İ MEMBRAN BIYOREAKTÖRLERDE MEMBRAN 
KIRLILIĞININ İN ELENMESİ 
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INVESTIGATION ON THE MEMBRANE FOULING IN THERMOPHILI  
EXTERNAL MEMBRANE BIOREA TORS 

 Öğrenci Adı / Student s Name 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor 

ÖZET 

Termofilik aerobik atıksu arıtma sistemleri daha yüksek biyodegredasyon hızında ve 
düşük çamur üretimi ile işletilebilmektedirler. Termofilik arıtma mezofilik 
sistemlere göre daha fazla giderme verimine sahip olmalarına karışın daha fazla 
oksijene ihtiyaç duymaktadır. Püskürtme çevrimli reaktör yüksek kütle trasfer 
özelliğinden dolayı bu ihtiyacı sağlayabilmektedir. Bu çalışmada termofilik işletilen 
püskürtme çevrimli membran biyoreaktörün membran tıkanması araştırılmıştır. 
Püskürtme çevrimli membran biyorekatör dört farklı çamur yaşında (10, 30, 0 ve 
100 gün) çalıştırılmıştır. Herbir çamur yaşı için membran biyoreaktörlerdeki KOİ 
giderme verimi ve membran akı özellikleri tespit edilmiştir. Herbir çamur yaşı için 
sistem kararlı hale ulaştıktan sonra, reaktör içinde ve çıkış suyundaki EPS ve SMP 
konsantrasyonları belirlenmiştir. Ayrıca farklı çamur yaşlarına ait EPS ve SMP'deki 
P C oranları da hesaplanmıştır. Farklı çamur yaşları için MFI,  ve FDR (akı azalma 
oranı) değerleri de hesaplanarak membran biyoreaktörün performansı 
değerlendirilmiştir. Genellikle membran tıkanmasının derecesi süzüntüye karşı 
gösterilen direnç ile açıklanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada membran 
tıkanmasının değerlendirilebilmesi için dirençler (Rg, Rc, Rf ve Rt) de 
hesaplanmıştır. alışmanın en sonunda farklı çamur yaşlarına ait çamur partikül 
boyutu, zeta potansiyeli ve hidrofobisitesinin membran kirliliği üzerine etkisi de 
incelenmiştir. Bu tez çalışması Tübitak tarafından desteklenen 110Y134 nolu 

AYDAG projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

ABSTRACT 

Thermophilic aerobic wastewater treatment process could be operated with higher 
biodegredation rates and low sludge yields. Although the thermophilic aerobic 
treatment has more removal efficiency than the mesophilic system, it requires more 
oxygen. The jet loop reactor can supply this need due to its high mass transfer 
properties. In this study investigated that membrane blocking of jet loop membran 
bioreactor which is operating by thermophilic process. This membrane bioreactor 
operated at four different sludge retention time (10,30, 0 and 100 day).COD 
removal efficiency and membrane flux characteristics calculated for each sludge 
retention time. And for each sludge retention time, in steady state EPS and SMP 
concentrations observed from effuluent sample and iffuluent sample in reactor. 
Also, P C rate determinated to different sludge retention time . MFI,  and FDR 
values determinated and commented performance of membrane bioreactor for 
different sludge retention time. Generally, resistance against of permate is effect on 
merman fouling. Thus, in this study resistance calculated for evaluated of 
membrane fouling. At the end of the research investigated effects of zeta potential, 
particul size and hydrophobicity of membrane on membrane fouling. This research 
which performed as part of çaydağı project supported by T BİTAK..  
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Te  Başlığı 

BOYAR MADDE  PESTİSİT VE ANTİBIYOTİK İÇEREN SULARIN 
FOTOKATALİTİK PROSESLERLE ARITIMINDA ZNO/TIO  KOMPOZİT 
PLAKALARIN KULLANIMI 

Thesis Title 

PURE ZNO AND OMPOSITE ZNO/TIO  ATALYST PLATES  A 
OMPARATIVE STUDY FOR THE DEGRADATION OF AZO DYE  PESTI IDE 

AND ANTIBIOTI  IN A UEOUS SOLUTIONS 

 Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor 

ÖZET 

Bu çalışmada; çeşitli atıksularda aktif madde olarak bulunan Reaktif red 1 0 boya, 
2,4-Diklorofenoksiasetik asit pestisit ve Enrofloksasin antibiyotik içeren çözeltilerin; 
iki farklı yarı iletken fotokatalizör plakalar (saf ZnO ve ZnO-TiO2 kompozit (  50-50 
)) ve iki farklı dalga boyuna sahip ultraviyole lamba (UVA ve UVC) kullanılarak 
fotokatalitik proses yöntemleri ile arıtımı incelenmiştir. Deneylerde çözelti 
konsantrasyonu olarak 50 mg L ve kesikli tip kuvars reaktör kullanılarak; yarı 
iletken fotokatalizör plakaların fotokatalitik oksidasyon prosesine olan giderim 
verimi etkileri ve reaksiyon kinetiği incelenmiştir. RR1 0 boyar madde çözelti 
konsantrasyonlarının renk giderim verimi fotometrik absorbans ölçümleriyle, 2,4-D 
ve enrofloksasin çözeltilerinin konsantrasyon giderim verimleri ise HPLC (Yüksek 
Basınçlı Sıvı Kromotografisi) analiziyle yapılmıştır. RR1 0, 2,4-D ve enrofloksasin 
çözeltilerine ait deneysel veriler, yalancı birinci derece kinetik hız modeli ile 
açıklanmıştır. Yarı iletken katalizör plakalar ile her üç organik kimyasal için yapılan 
deneylerde UVC lamba tipinde, bu dalga boyunun yüksek enerji etkisinden dolayı 
UVA lamba tipinden daha iyi giderim verimleri elde edilmiş ancak UVA dalga 
boyundaki giderim verimlerinin de yaklaşık izlediği görülmüştür. Bu yüzden güneş 
enerjisi spektrumunda yer alan UVA dalga boyunun kullanılması proses ekonomisi 
açısından tercih edilmiştir. Fotokatalitik oksidasyon deneyleri sonucunda; her iki 
katalizör türünde benzer verimler gözlenmiştir ve en yüksek verim 2,4-D çözeltisi 
için bulunmuştur. Ayrıca deneyler sonrasında plakalar 1 saat saf su içerisinde ve 

ABSTRA T 

In this study; photocatalytic treatment of reactive red 1 0 dye, 2,4-
dichlorophenoxyacetic acid pesticide and enrofloxacin antibiotic containing 
solutions as an active chemical of various wastewaters was investigated using two 
different semi-conductor photocatalyst plates (pure ZnO and ZnO-TiO2 composite 
(50-50 )) and two different wavelength UV source lamps (UVA and UVC). 
Experiments were conducted in batch type quartz reactor using semi-conductor 
photocatalyst plates and 50 mg L solution concentration. Photocatalytic process 
efficiency of the plates was investigated and reaction kinetics was evaluated. Color 
removal efficiency of RR1 0 dye solution concentrations was analyzed by 
photometric absorbance measurements, removal efficiencies of 2,4-D and 
enrofloxacin solution concentrations were analyzed by HPLC (High Pressure Liquid 
Chromatography). Degradation of RR1 0, 2,4-D and enrofloxacin solutions were 
also evaluated using pseudo first order kinetic rate model. Semi-conductor catalyst 
plates performed higher removal efficiencies for each of three organic chemical 
solutions at UVC lamp type due to the higher energy impact of this wavelength. 
However efficiencies under UVA wavelength have followed close rates to UVC 
wavelength. Subsequently UVA lamp type is preferred in terms of process economy 
because this wavelength is located under the spectrum of solar energy. 
Photocatalytic oxidation results showed that both catalyst plates have indicated 
similar removal efficiency values and the highest value was obtained for using 2,4-D 
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UVA lamba altında temizlenerek; plakaların temizliğinin verimleri olumlu yönde 
etkilediği ve tekrar kullanılabilirliği de tespit edilmiştir. Sonuç olarak; saf ZnO 
plakalar, TiO2 karışımı kompozit plakalar ile kıyaslandığında verim etkisi ve tekrar 
kullanım kararlılığı her üç kimyasal içinde kompozit plakalar kadar iyi olduğu 
gözlemlenmiş ve daha ekonomik olan ZnO'nun bu proses için yarı iletken katalizör 
olarak değerlendirilebileceği görülmüştür.  

pesticide solutions. Meanwhile cleaning the plates in deionized water at least 1 hour 
under UVA light has gained them reuse efficiency. Consequently when pure ZnO 
plates compared to TiO2 composite plates in degradation efficiency and re-use 
stability, they have performed as good as composite plates for each of the three 
chemical solutions and ZnO could be benefited as the more economical semi-
conductor catalyst.  

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Çinko oksit (ZnO), itanyum dioksit i  Fotokatali  UVA, 
 A o Boyalar  estisit  2,4-D, Antibiyotik, nro loksasin 
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İLERİ OSMOZ/MEMBRAN DİSTİLASYON SİSTEMİNDE DENİZ SUYUNUN 
SEYRELTİLMESİ VE TEMİZ SU ELDESİ 

Thesis Title 

DILUTION OF SEA ATER AND PRODU TION OF LEAN ATER USING 
FOR ARD OSMOSIS/MEMBRANE DISTILLATION SYSTEM 

 Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor 

ÖZET 

Bu çalışmada, yenilikçi entegre bütünlüğe haiz İleri Osmoz Direkt Temas Membran 
Distilasyon  (İO DTMD) bütünleşik membran sistemi kullanılarak, farklı İO besleme 
suları (distile su, göl suyu, yeraltı suyu) ile deniz suyundan içme suyu elde edilmesi 
incelenmiştir. İO prosesinde çekme suyu olarak kullanılan deniz suyu farklı besleme 
suları ile seyreltilmiş, seyreltilmiş deniz suyu MD prosesinde işlenerek içme suyu 
eldesi sağlanmıştır. İO prosesinde, deniz suyunun seyreltilmesinde, besleme suyu 
olarak distile su, yüzeysel su kaynağı olarak göl suyu ve yeraltı suyu kullanılmıştır. 
Bu çalışmada, öncelikle İO prosesinin distile su, yeraltı suyu ve göl suyu besleme 
akımları için çekme çözeltisi olarak kullanılacak deniz suyunu seyreltme 
performansları araştırılmıştır. İO deneyleri, membran yerleşim modu (normal ve 
ters mod), sıcaklık, akış hızı ve mikrofiltrasyon ve ultrafiltrasyon ile ön arıtmanın 
etkisinin araştırıldığı kapsamda yürütülmüştür. İO deneyleri ile belirlenen en uygun 
işletme şartları altında, farklı seyrelme oranlarında deniz suyunun seyreltilmesi 
işlemleri yerine getirilmiştir. Son adımda ise, seyreltilmiş deniz suyu MD prosesinde 
işlenerek temiz su elde etme performansları belirlenmiştir. Seyreltilmemiş ham 
deniz suyu da MD prosesinde işlenerek temiz su elde edilmesi sayesinde, seyrelmiş 
ve seyrelmemiş deniz suyundan MD ile temiz su elde etme performansları 
kıyaslanmıştır. İO ile seyreltmenin MD performansını ve çıkış suyu kalitesini ne 
yönde etkileyeceği İO MD bütünleşik membran sistemi bütününde 
değerlendirilmiştir. 

ABSTRA T 

In this study, an innovative integrated wholeness having 'Forward Osmosis Direcr 
Contact Membrane Distillation' (FO DCMD) integrated membrane system is studied 
in order to obtain drinking water from sea water by using different FO supply 
waters (distilled water, lake water, groundwater). Sea water which is used as draw 
solution in the forward osmosis process is diluted by different feed solutions and 
the diluted sea water is processed in membrane distillation in order to obtain 
drinking water. In the forward osmosis process, distilled water, lake water and 
groundwater are used to dilute sea water. In this study, firstly, sea water dilution 
performance of the different feed solutions (distilled water, lake water, 
groundwater) for forward osmosis is examined. Forward osmosis experiments are 
conducted in a framework researching the membrane location mode (normal and 
reverse modes), temperature, flow rate and the effect of microfiltration and 
ultrafiltration pretreatment performance, with the suitable operation conditions 
which are determined by forward osmosis experiments, sea water is diluted to 
different dilution proportions. In the last step, the performance of obtaining 
drinking water by diluted sea water with membrane distillation is determined. The 
raw sea water, which is not diluted, is also processed in membrane distillation in 
order to compare the performance of obtaining drinking water with membrane 
distillation by the raw sea water and the diluted sea water. The way of the effect of 
the diluted by forward osmosis process on the membrane distillation and on the 
quality of the membrane distillation permeate is examined in the framework of 
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FO MD wholeness membrane system. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Deni  su undan temi  su eldesi  ileri osmo /direkt temas membran 
distilas on İO/DTMD  

Te  Numarası /Thesis Number 364073 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47



e re Mühendisliği AB  Yüksek Lisans Programı  Environmental Engineering Master of Science 

 
Te  Başlığı 

ATIKLARIN TEHLİKE SINIFLANDIRILMASINDA YENİLENEN GHS 
YÖNTEMİNİN GETİRDİKLERİ VE TÜRKİYE YE UYGULAMA MODELİNİN 
ÖNERİLMESİ 

Thesis Title 

BENEFITS OF RENE ED GHS METHOD OF HAZARD LASSIFI ATION OF 
ASTES AND PROPOSAL OF IMPLEMENTATION MODEL FOR TURKEY 

 Öğrenci Adı / Student s Name 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor

ÖZET 

Bu çalışmada tehlikeli madde ve müstahzarlar sınıfında olan tehlikeli atıkların ticari 
faaliyetler sonucu taşınması ve taşındığı yerde uygun işlem görmesi amacıyla 
yapılan düzenlemeler incelenmiştir. Avrupa Direktiflerinde yer bulan Tehlikeli 
Maddelerin Sınıflandırılma, Etiketlenme ve Ambalajlanma Gerekliliklerinin tarihsel 
gelişim süreci incelenmiştir. Bunun ardından Birleşik Krallık Küresel 
Uyumlaştırılmış Sistemi adında yayınlanan son düzenlemelerin incelenmesi ve 
yabancı ülkelerde buna benzer yapılan uygulamaların değerlendirmesi yapılmıştır. 
Ayrıca Türkiye’de uygulanabilir bir model önerisi sunulmuştur. 

ABSTRACT 

In this case, we studied the regulations of abroad countries of hazardous waste 
which is in transportation for commercial and proccesing at handling and treatment 
facilities. We researched the regulations historical improvement about 
Classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and 
repealing on Eurepean Directives and other regulations. We also surveyed the guide 
as assistance of United Kingdom which name is globally harmonized system and 
some regulations abroad. Moreover, we submitted the applicable model for Turkey. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Atıkların tehlike sınıflandırması  Tehlike sınıflandırmasında GHS 
öntemi 

Te  Numarası /Thesis Number 378338 
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AZOT OKSİTLERİN ET-LOOP BİYOREAKTÖRDE KİMYASAL VE 
BİYOKİMYASAL ARITIMININ İN ELENMESİ 

Thesis Title 

AN INVESTIGATION OF HEMI AL AND BIO HEMI AL NO  REMOVAL IN 
A ET-LOOP BIOREA TOR 

 Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor

ÖZET 

NOx gazları (NO ve NO2) havadaki en önemli kirletici gazlardandır. Fosil yakıtların 
yanma sürecinde yüksek sıcaklık bölgesinde oluştuğu gibi nitrik asit üretimi gibi 
çeşitli endüstriyel faaliyetlerden de kaynaklanabilir. Günümüzde NOx 
emisyonlarının kontrolünde yaygın kullanılan sistemlerin yüksek enerji tüketimleri, 
yatırım giderleri ve tehlikeli son ürünler gibi olumsuzlukları vardır. Geliştirilen 
biyolojik sistemler ise büyük reaktör hacimlerine ihtiyaç duymaktadır.  Bu 
çalışmada, mevcut BioDeNOx sistemi temel alınarak tasarlanan jet-loop 
biyoreaktörde NOx gazlarının, denitrifikasyon prosesi ile arıtılabilirliği 
araştırılmıştır. Yaş ayırıcı ve biyolojik reaktör tek bir reaktör olarak birleştirilmiş, 
denitrifikasyon prosesi ile arıtımı gerçekleştirilmiştir. Gaz, reaktörün içine hızla 
püskürtüldüğü için daha küçük kabarcıklarla hareket etmektedir ve içindeki emme 
tüpü ile çarpma levhası sayesinde geri döngü yapması sağlanarak NO gazının suya 
etkin bir şekilde geçmesi sağlanmaktadır.  Biyolojik arıtım öncesinde NO ve O2 için 
kütle transfer özellikleri belirlenmiş, transfer verimleri hesaplanmıştır. Ayrıca NO ile 
bağlanarak suya geçmesini sağlayan Fe(II)EDTA’nın NO çözünürlüğüne etkisi 
incelenmiştir. Sistem aşılanmasının, denitrifikasyon yapan türlerin 
zenginleştirilmesinin ardından, Ar balansında farklı gaz konsantrasyonları ile 
oluşturulmuş sentetik atık gaz ile beslenmiştir. Sistemdeki geri devir debisinin ve 
O2, NO içeriğinin arıtım verimine etkileri incelenmiştir. Baca gazı O2 
konsantrasyonu aralığında ( 3- ) yapılan denemelerde sistemin O2 girişine duyarlı 
olmadığı gözlemlenmiştir. Farklı NO giriş gazı konsantrasyonları ile yapılan 

ABSTRA T 

NOx gases are one of the most important pollutant gases. They are formed in the 
process of high temperature combustion of fossil fuels and during the various 
industrial facilities such as nitric acid production. Nowadays, common control 
technologies of NOx emissions have some disadvantages such as high energy 
consumption, high investment expenses and hazardous end products. On the other 
hand, developing biological systems requires larger reactor volumes.  In this study, 
a modification to current BioDeNOx technology is contemplated. BioDeNOx process 
is the combination of wet absorption of NO and consequent biological reduction of 
the sorbed NO to N2. Compared to conventional BioDeNOx processes a jet-loop 
bioreactor was used as both NOx absorber and denitrification bioreactor. In the jet-
loop reactor, fluid is sprayed from the mixing nozzle of ejector into the draft tube 
and it completes several loops within the system before leaving the reactor 
resulting in increased residence times. Mass transfer properties and transfer 
efficiencies for NO and O2 were calculated. Fe(II)EDTA is used in conventional 
BioDeNOx processes to increase the mass transfer of NO. Before proceeding to the 
biological system, the effect of Fe(II)EDTA on NO solubility in the system was 
evaluated. Then in the start up period, the system was inoculated with the 
treatment plant sludge and was enriched by denitrification bacteria via feeding the 
system by nitrate. After reaching the required biological activity level, the synthetic 
gas mixtures containing NOx and O2 with the balance being Ar were fed to the 
system.  The effects of recycled water flowrate, O2 and NO content on the NOx 
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denemelerde sistem sabit bir performans göstermiştir. Sistemin geri devir debisi 
arttıkça arıtım veriminin de arttığı gözlemlenmiştir.  Yüksek biyokütle 
konsantrasyonlarında  m sa geri de ir de isinde sistem a yakın  giderim 

erimine kelat ya ıcı kimyasallar eklenmeden ulaşmaktadır  iterat rdeki  kontrol 
teknolo ileri ile kıyaslandı ında et-BioDeNOx prosesinin NOx giderimi için 
kullanıla ilecek ir alternati  ola ilece i sonucuna arılmıştır  

removal efficiency were investigated. It is observed that system is not sensitive to 
inlet O2 gas concentrations in the range of typical flue gas concentrations ( 3- ). 
Increasing NOx removal efficiencies were observed with increasing recycle flow 
rates. NO removal efficiency of 90% was observed with 1.8 m3/h recirculation flowrate 
without adding any chelate forming chemicals. It has been concluded that compared with 
the other NOx control technologies in the literature, Jet-BioDeNOx process can be 
developed to be an alternative as a NOx control technology. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords A ot oksitlerin NO  arıtımı  BioDeNO  prosesi  denitrifikas on  et-
Loop bi oreaktör 

Te  Numarası /Thesis Number 378328   
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Te  Başlığı 

SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK BETONARME ÇERÇEVELERDE TASARIM 
DEPREMİ ALTINDA HEDEF YER DEĞİŞTİRMENİN BELİRLENMESİ 

Thesis Title 

EVALUATION OF TARGET DISPLA EMENT IN REINFOR ED ON RETE 
MOMENT RESISTING FRAMES 

 Öğrenci Adı / Student s Name Faruk KOÇAK 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

 

Prof. Dr.  

ÖZET 

Süneklik Düzeyi Yüksek Betonarme erçeveler, betonarme yapılarda en sık 
kullanılan taşıyıcı sistemlerden bir tanesidir. Bu çerçeveler oldukça sünek davranış 
gösterebilmektedirler. Genel olarak bir yapının tasarımında şu şekilde bir sıra 
izlenir: dayanıma göre tasarım yapılarak boyutlandırma, göreli kat ötelemesi 
şartlarına göre kat yerdeğiştirmelerinin kontrol edilmesi, düğüm noktalarında güçlü 
kolon-zayıf kiriş ilkesinin kontrol edilmesi. Mevcut binaların değerlendirilmesinde 
veya yeni binaların tasarımında performansa dayalı tasarım kurallarının uygulandığı 
durumlarda tasarım depremi depremleri altında hedef yer değiştirmelerin 
belirlenmesi gerekmektedir. Hedef yer değiştirmelerin belirlenmesi için Türk 
Deprem Yönetmeliği, Bölüm  bir yaklaşım sunmakla birlikte, lieratürde kullanılan 
dört farklı yöntem daha bulunmaktadır. Bunlar: ATC Kapasite Spektrumu, FEMA-
Yerdeğiştirme Katsayısı, FEMA- Deplasman Katsayıları, FEMA- Eşdeğer 
Doğrusallaştırma yöntemleridir. Bu çalışmada, alçak ve orta-katlı ( 3 ve  katlı ) 
SDYB ’ler üzerinde yapılacak statik öteleme ve doğrusal olmayan dinamik zaman 
geçmişi analizleriyle beş farklı yaklaşım ve hangisinin daha doğru sonuç verdiği 
incelenecektir. 

ABSTRACT 

Special Moment Resisting Frames are one of the most commanly used frame system 
for reinforced concrete buildings. These frames can experience substantial ductile 
behaviour. The design of a structural system follows a three-step procedure: 
strength design, drift design, strong column-weak beam design. Target 
displacements need to be defined when evaluating the seismic performance of 
exsiting buildings in new building design. For determining the target displacements, 
TDY – Chapter ’ offers a specific approach. There are also four different methods 

used to determine the target displacements as follows; ATC- Capacity Spectrum 
Method, FEMA Coefficient Method, FEMA-Displacement Modification Method, 
FEMA-Equivalent Linearization Method. In this study, 3- and -story reinforced 
concrete SMRFs are first designed. The target displacements of the frames are 
investigated by using the above-mentioned five methods through static pushover 
and nonlineer dynamic time history analyses. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Deprem önetmelikleri  apısal deprem m hendisliği  itme anali i 
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KURALININ İN ELENMESİ 
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Prof. Dr.  

ÖZET 

Süneklik Düzeyi Yüksek Betonarme erçeveler, betonarme yapılarda en sık 
kullanılan taşıyıcı sistemlerden biridir. Bu çerçeveler oldukça sünek davranış 
gösterebilmektedir. Genel olarak bir yapıda dayanıma göre tasarım yapılarak 
eleman boyutlandırılır, göreli kat ötelemesi şartlarına göre kat yerdeğiştirmeleri 
kontrol edilir ve düğüm noktalarında güçlü kolon-zayıf kiriş ilkesi kontrol edilir. 
Türk Deprem Yönetmeliği’nde ve ASCE’de göreli kat ötelemelerinin 0.02x (kat 
yüksekliği) şartını sağlamaları istenmektedir. Etkin göreli kat ötelemelerinin 
hesabında Türk Deprem Yönetmeliği x(azaltılmış göreli kat ötelemesi) yaklaşık 
bağlantısını (eşit yerdeğiştirme kuralı), ASCE ise 5.5x(azaltılmış göreli kat 
ötelemesi) bağıntısını önermektedir. Süneklik düzeyi yüksek betonarme çerçeveler 
için Cd ve R sayıları ASCE’de ve DBYBHY’de sırasıyla 5.5 ve  olarak belirlenmiştir. 
Bu çalışma, alçak ve orta katlı süneklik düzeyi yüksek betonarme çerçeveler 
üzerinde yapılacak statik itme ve doğrusal olmayan dinamik zaman geçmişi 
analizleriyle her iki yönetmelikteki etkin göreli kat ötelemesi şartlarının 
incelenmesini içermektedir. Bu amaçla, 3 ve  katlı süneklik düzeyi yüksek 
betonarme çerçeveler, doğrusal elastik olmayan dinamik ve statik itme analizlerine 
tabi tutularak, çerçevelerin eşit yerdeğiştirme ilkesine göre dayanım ve göreli kat 
ötelemeleri değerlendirilecektir. 

ABSTRACT 

The design of a structural system has a three-step procedure which are strength 
design, drift design and strong column-weak beam design. Turkish Earthquake Code 
requires that story displacements (inelastic displacements) be calculated by 
multiplying the response modification factor (R) with the deflection determined by 
elastic analysis under earthquake forces. However, ASCE allows determining the 
story displacements (inelastic displacements) by multiplying the deflections 
determined by elastic analysis under earthquake forces with a deflection 
amplification factor (Cd). For special moment resisting frames, Cd is given as 5.5 in 
ASCE and R is given as  in TEC. This study aims at investigating the seismic 
displacements that low and medium Reinforced Concrete Special Moment Resisting 
Frames can experience under severe earthquake ground motions and evaluating the 
inelastic displacement of Special Moment Resisting Frames in a rational way. For 
this purpose, nonlinear dynamic time history and pushover analyses will be carried 
out on RCMRF’s with 3 and  stories. The results obtained from this study are 
presented in terms of strength, story drift, and plastic hinge rotations. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Deprem önetmelikleri DY  apısal deprem m hendisliği YDM  
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Prof. Dr.  

 

ÖZET 

Betonarme yapıların deprem öncesi ve veya sonrası güvenirliklerinin belirlenmesi 
ve binaların yeniden kullanılma durumlarının bilinmesi can güvenliği ve deprem 
sonrası hayatın normale döndürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 
amaçla, betonarme yapılarda rölöve çalışması, malzeme dayanımlarının belirlenmesi 
için karot alınması ve yapısal analiz gibi birçok detaylı incelemelerin yapılması 
gerekmektedir. Ancak, bu işlemler uzun sürmekte ve maliyeti artırmaktadır. Bu 
nedenlerle, deprem öncesi ve veya sonrası yapıların durumlarının belirlenmesine 
yönelik çeşitli hızlı değerlendirme yöntemleri geliştirilmiştir. Bu tez çalışmasında, 
detaylı teknik analizi sonucunda riskli bina  sınıfında olduğu belirlenen  katlı 
(bodrum ve zemin dahil) bir betonarme yapıdaki deprem öncesi hasarın 
belirlenmesi amacıyla farklı hızlı değerlendirme yöntemleri test edilmiştir. 
Kullanılan yöntemler Kanada Sismik Tarama, Japon Sismik İndeks, P25 Puanlama, 
Kolon ve Duvar İndeksleri ve Kapasite İndeksi Yöntemleridir. Test edilen tüm 
yöntemler yapının güvenirliliğinin düşük seviyede olduğunu doğrulamıştır. Elde 
edilen sonuçlar, hızlı değerlendirme yöntemlerinin, betonarme yapıların hasar 
tespitinde ve risklerinin belirlenmesinde uzun süreli ve maliyetli teknik analizlere 
kıyasla daha pratik şekilde ulaştırdığını göstermiştir. Mevcut hızlı değerlendirme 
yöntemlerinin kalibre edilerek bölgesel analizlerde efektif şekilde kullanılabileceği 
öngörülmektedir.  

ABSTRACT 

Determination of reliability of concrete buildings before and or after earthquakes 
and identifying the condition of these buildings for re-use are of great importance 
from perspectives of life safety and normalisation of life after earthquakes. For this 
purpose, many detailed investigations such as relief work, core drilling for 
determination of strength of materials and structural analysis should be performed 
for concrete buildings. However, these studies are time consuming and costly. 
Therefore, various rapid assessment methods have been developed for 
determination of condition of buildings before and or after earthquakes. In this 
study, some rapid assessment methods were tested to detect the damage in a 
concrete -floor building (basement and ground floor included) before an 
earthquake which is already classified as risky building . The methods used in this 
study are Canadian Seismic Research, Japanese Seismic Index, P25 Scoring, Column 
and Wall Index and Capacity Index methods. All the methods tested confirmed that 
the reliability of the building was at low level. The results showed that rapid 
assessment methods are more practical in determination of damage and risk in 
concentrete buildings when compared with long-term and high-cost methods. It can 
be inferred that rapid assessment methods can be effectively used for local analysis 
by being calibrated.  
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ÖZET 

lkemizde son yıllarda meydana gelen yıkıcı depremler, mevcut yapıların deprem 
güvenliğinin belirlenmesi konusunu gündeme getirmiştir. Türkiye'nin mevcut yapı 
stoğunun çoğu, daha önce meydana gelmiş bir depremden etkilenmiş, fakat hala 
kullanımına devam edilmekte olan, orta katlı, betonarme binalardan oluşmaktadır. 
Bu binaların, ikinci bir depreme maruz kaldıklarında oluşacak hasar olasılıkları 
belirlenerek, yapılarda meydana gelme ihtimali yüksek olan hasar durumlarının, 
sosyo-ekonomik kayıpların ve kentsel hasar tahminlerinin yapılması çalışmaları 
önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı; gerçekte var olan bir yapı modelinin, 
depremden hasar görmeden önceki ve depremden hasar gördükten sonraki 
durumlarının, performansa dayalı yaklaşım çerçevesinde elde edilmiş olan hasar 
olasılıklarını değerlendirmektir. alışmada, 1  Mayıs 2011 tarihinde meydana gelen 
Kütahya-Simav depreminden etkilenmiş, fakat hala kullanımına devam edilmekte 
olan, betonarme, orta katlı bir konut binası incelenmiştir. Yapı modeli, binanın 
gerçek projelerindeki veri değerleri kullanılarak oluşturulmuştur. Analizi yapılan 
birinci model, yapının depremden etkilenmeden önceki durumunu temsil 
etmektedir. Bu model, doğrusal olmayan artımsal statik itme analizine tabi tutulmuş, 
spektral yerdeğiştirmeleri ve göreli kat ötelemeleri elde edilmiştir. Göreli kat 
ötelemelerinden hareketle, yapının hasargörebilirlik olasılık eğrileri elde edilmiş ve 
hasar görme olasılıkları tahmin edilmiştir. Analizi yapılan ikinci model, aynı yapının 
depremden etkilendikten sonraki durumunu temsil etmektedir. İkinci yapı 
modeline, hasar gördüğü kuvvetli yer hareketi ivmesi etki ettirilerek zaman tanım 

ABSTRACT 

The devastating earthquakes in recent years in our country has brought up the issue 
which is the determination of earthquake safety of existing structures. Most of the 
existing building stock in Turkey ar econsisted of the buildings which are affected by 
the earthquake previously occured, but they are stil being continued in use 
regardless of their mid-rise concrete structures. The studies on these buildings 
comprising determining probabilities when exposed a second eathquake damege, 
having a high probability of occurence, socio-economic losses and damage 
estimation have gained importance. The purpose of this studiy is to evaluate the 
possibilty of damage which has been obtained within the framework of performance 
aprroach, actually existing structure of the model, damaged by theearthquake 
without any damage before and after the earthquake situation. In this study, a 
reinforced concrete medium-rise residential building effected by Kütahya-Simav 
earthquake occured in 1 th of May, 2011 and stil being continued in use has been 
investigated. Building model was created by using data values in real proects of the 
building. The first analysised model represents the state of the building effected 
before the earthqueke. The model was subjected to non-linear incremental 
pushover analysis, spectrical displacements and the relative flor drift are obtainded. 
The possibilitiy on the fragility of the building was obtained and the probability of 
damages has been estimated by mean of fold relative taranslational movement 
stages. The second analysis model represents the state of the same structure 
effected before the earthquake. The incremental puhover analysis has been applied 
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alanında doğrusal olmayan artımsal statik itme analizi uygulanmıştır. Bu durumda 
yapının depremden etkilenmiş durumunun spektral yerdeğiştirmeleri, göreli kat 
ötelemeleri ve hasargörebilirlik olasılık eğrileri elde edilmiştir.  

on the second model. In this case , this sturcture of the spectrial diplacement 
beingaffeted by the earthquake, re relative possibility curves flor shifts and fragilitiy 
were obresved. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Deprem hasarı  hasar örebilirlik eğrileri  pusho er itme  anali  aman 
tanım alanında doğrusal olma an anali  orta kseklikteki betonarme 
binalar 
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ÖZET 

Dünyada birçok ülkede kazıklı kıyı-liman yapılarında, öngerilmeli prekast 
betonarme kazıklar kullanılmaktadır. lkemizde ise genellikle çelik kazıklar 
kullanılmaktadır. elik kazıkların deprem etkisi altında enerji sönümleme ve yer 
değiştirme kapasitesi fazla olmasına karşın öngerilmeli prekast betonarme kazıklar 
yüksek dayanımlı betona sahip oldukları için, moment, eksenel çekme ve basınç 
kuvvetlerine karşı oldukça etkilidir ve çelik kazıklardan daha düşük maliyete 
sahiptir. Ek olarak, öngerilmeli prekast betonarme kazıkların boru kesitli olması ve 
ağırlıklarının düşük olması, normal betonarme kazıklara kıyasla, çakma zorluklarını 
azaltır ve çakma işleminde daha düşük kapasiteli çekiçlerin kullanılmasına olanak 
sağlar. Bu tez çalışmasında, öngerilmeli prekast betonarme kazıklı, 20 metre 
derinlikli bir iskelenin, deprem yükleri altındaki doğrusal olmayan davranışı ilgili 
yönetmeliklere göre kontrol edilmiştir. İtme analizi yapılmış ve sonuçlar öngerilmeli 
ve öngerilmesiz kazıklı modeller için kıyaslanmıştır 

ABSTRACT 

In many countries around the world, pretensioned spun concrete piles are used for 
pile supported marine structures. In our country; usually steel pile are used for 
marine structures. Although steel piles have high displacement and damping 
capacity under earthquake loads, on the other side pretensioned spun concrete piles 
are highly effective in resisting moment, axial tensile stress and also compressive 
stress because of the high compressive strength of concrete and pretensioned spun 
concrete piles are cheaper than steel piles .Additionally, lighter weight of 
pretensioned spun concrete pile, increases driving efficiency thus requiring smaller 
driving hammer in comparision with normal concrete piles with its hollowed, round 
geometry. In this study, nonlinear structural behavior of the pretensioned spun 
concrete pile supported marine jetty with 20 meter depth, is checked under seismic 
load effects according to related codes. Push-over analysis is performed and results 
are compared for pretensioned spun concrete pile and normal concrete pile 
supported models. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords  
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ÖZET 

Geçmiş depremler göstermiştir ki, günümüzde kullanımı gittikçe artan giydirme 
cephe sistemlerinin yanlış tasarlanması insan hayatını ciddi anlamda tehlikeye 
sokmaktadır. Bu tez kapsamında, bu kadar çok kullanılan bir sistemin doğru 
tasarlanmasının önemi vurgulanmış ve giydirme cephe sistemi ankraj elemanlarının 
deprem performanslarının incelenmesi hedeflenmiştir. Bu tez çalışmasında, katlı 
düzenli bir betonarme yapı dikkate alınmış ve bu yapı için iki farklı model 
oluşturulmuştur. Birinci modelde, giydirme cephe sistemi ölü yük olarak bina dış 
çerçevesine etki ettirilmiştir. İkinci modelde ise, giydirme cephe sistemi ve ankraj 
elemanları da modellenmiş ve bu detaylı modelden elde edilen sonuçlar gerçeğe en 
yakın sonuçlar olarak kabul edilmiştir. Bu sonuçlarla ve birbirleri ile karşılaştırılan 
şartnameler: Türk Deprem Yönetmeliği TDY, 200 , İstanbul Yüksek Yapılar 
Deprem Yönetmeliği İYYDY, 200 , Federal Emergency Management Agency FEMA, 
2003  ve European Standard EUROCODE, 2004 . Bu çalışmada, İYYDY’de yer alan 
zaman tanım alanında analiz ve deprem spektrumu analiz yöntemleri kullanılmıştır. 

lde edilen sonuçlara akıldı ında, giydirme ce e sistemi ankra  elemanlarına tasarım 
aşamasında etki ettirilmesi gereken sismik ku et için, detaylı tam  modelden elde edilen 
gerçe e en yakın sonuçlara en a la yaklaşan şartname dir  ncak, u sonuçlar 
gerçe e en yakın sonuçlardan da a k ç k de erlere sa i  oldu undan g enli olmayan 

ölgede yer almaktadır  enli ölgede kalarak, gerçe e en yakın sonuçlara en fazla 
yaklaşan şartname ise dir  ine g enli ölgede kalarak, gerçe e en u ak de erlere 
sa i  şartname ise dır  u gerçe e en yakın de erlere g enli ölgede kalarak, 

ABSTRACT 

Past earthquakes have shown that wrong design of the curtain wall systems, which 
have increasing use day by day, seriously endangers human life. In this thesis, 
importance of correct design of such a system widely used is emphasized, and 
investigation of the curtain wall systems anchor elements’ earthquake 
performances is aimed. In this thesis, a regular 30-storey reinforced concrete 
building is considered, and two different models are created for this structure. In 
the first model, the curtain wall system is applied to the outer frame of the building 
as dead load. In the second model, however, it and its anchor elements are modeled 
and the results, which are obtained from this second detailed model, are accepted as 
results of closest to the truth. Specifications that are compared with these outcomes 
and each other; Turkish Earthquake Code TDY, 200 , Istanbul High-Rise Building 
Earthquake Regulation IYYDY, 200 , Federal Emergency Management Agency 
FEMA, 2003 , European Standard EUROCODE, 2004 . In this study, time history 

analysis method and seismic spectrum analysis method, which IYYDY contains, are 
used. According to the results obtained, for seismic force to be applied to the curtain wall 
systems anchor elements at the design stage, the approaching maximum regulation to the 
actual results that are obtained from the detailed model is IYYDY. These IYYDY’s 
outcomes don’t take place in safe zone. Because, these outcomes are smaller than actual 
results. On the other hand, the approaching maximum regulation to the actual results by 
staying in safe zone is TDY. The regulation that has the most distant values to the actual 
results again by staying in safe zone is FEMA. IYYDY is approaching, at most, to the 
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 artnamesi en a la e katlar arasında oranında yaklaşmış,  

artnamesi ise emen emen t n katlarda yaklaşık oranında yaklaşa ilmiştir  u 
sonuçlar göstermiştir ki, giydirme ce e sistemleri ankra  elemanlarına tasarım 
aşamasında etki ettirilmesi gereken sismik ku et için en iyi önermeyi ya an şartname 
TDY’dir. 

actual results between twenty-fifth and thirtieth floors by staying in safe zone. 
EUROCODE is approaching to the actual results in almost all floors. These results show 
that, the best regulation, which makes the best proposition for seismic force to be applied 
to the curtain wall systems anchor elements at the design stage, is TDY. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Gi dirme cephe sistemleri ankra  elemanlarI  aman tanım alanında 
deprem anali i  i dirme cephe deprem performansı tasarım 
şartnameleri 
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TEM DALGALARIN BASAMAK SÜREKSİZLİĞİNE SAHİP KOAKSİYEL DALGA 
KILAVUZLARINDA YAYILIMI 

Thesis Title 

TEM WAVE PROPAGATION IN COAXIAL WAVEGUIDES WITH STEP 
DISCONTINUITY 

 

 

Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

 

Doç. Dr. Gökhan ÇINAR 

ÖZET 

Bu çalışmada, önce dış duvarında ve ardından da iç duvarında basamak süreksizliği 
bulunan bir koaksiyel dalga kılavuzunda TEM dalgaların yayılımı incelenmiştir. Bu 
iki probleme, kesin çözüm yöntemi oldukları kabul edilen Wiener- Hopf ve Mod-
Uydurma teknikleri ayrı ayrı uygulanmıştır. Her bir problem, öncelikle, Wiener-Hopf 
tekniği ile analiz edilmiş, bu doğrultuda Helmholtz denklemine Fourier dönüşümü 
uygulanmış, ardından sınır ve süreklilik koşulları aynı tanım alanında işleme 
sokularak her problem için 2. türden birer Modifiye Wiener- Hopf denklemi elde 
edilmiştir. Bu denklemlerin çözümü, sonsuz sayıda lineer cebirsel denklem sistemini 
sağlayan, sonsuz sayıda bilinmeyen katsayılar sistemi cinsinden elde edilmiştir. Bu 
sistemler sayısal olarak çözülmüş ve her sisteme ilişkin açık ifadeler türetilmiştir. 
Ardından, ilişkin problemlere Mod-Uydurma tekniği uygulanmıştır. Tekniğe özgü 
formülasyonun ardından, her problem için bir çift sonsuz denklemler sistemi elde 
edilmiş ve bu denklem çiftleri eşzamanlı olarak çözülmüştür. Analitik çalışmanın 
ardından, uygulanan iki tekniğin sonucunda her problem için elde edilen ifadeler 
kullanılarak, MATLAB programlama dilinde programlar yazılmış, problemler 
nümerik olarak çözülmüş ve sonuçlar üretilen grafikler ile sunulmuştur. Bu 
grafiklerden kimileri duvarlar arasındaki alan genişlemesinin her iki yöntemle elde 
edilen saçılma katsayılarına olan etkilerini ortaya koyarken, kimileri de kullanılan 
yöntemlerin yakınsaklık davranışlarını betimlemektedir. Bu bakımdan Wiener-Hopf 
tekniğinin, Mod-Uydurma tekniğinden çok daha hızlı yakınsadığı gözlenmiştir. Son 
bölümde, hesaplamalı sonuçlar her bir problem açısından değerlendirilmiş ve 

ABSTRACT 

In this thesis, the propagation of TEM waves along a coaxial waveguide involving 
single step discontinuity on the outer wall and the inner wall is investigated in order 
to understand the nature and the effect of the area expansion on the scattering 
phenomenon. These two problems are independently analyzed by applying Wiener-
Hopf and Mode-Matching techniques, both of which are considered to be rigorous 
analyses. First, each problem is examined by Wiener-Hopf technique. By applying 
Fourier integral transformation to Helmholtz equation and then taking into account 
the boundary conditions and the continuity relations in related transform domain, a 
modified Wiener-Hopf equation of the second type is obtained for each problem. 
The solution of each Wiener-Hopf equation is determined in terms of an infinite 
number of unknown coefficients, which satisfy an infinite set of linear algebraic 
equations. These systems are solved numerically and the related explicit statements 
are derived. Then, the Mode-Matching technique is applied to the problems. This 
method gives two infinite sets of equations for each geometry, and this pair of 
equations is solved simultaneously. Later, by using the explicit statements for each 
geometry and each technique, a computer program is coded in MATLAB, and the 
computational results are presented graphically for the related problems. The 
graphs show the effect of area ratio on the scattering coefficients in the case of TEM 
mode. The computational results are also examined considering the rate of 
convergence. It is observed that the Wiener-Hopf technique provides a better 
convergence than the Mode-Matching technique. At the final chapter of the thesis, 
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Wiener-Hopf ve Mod-Uydurma teknikleri doğruluk, hesaplama üstünlüğü ve 
karmaşık problemlerde uygulanabilirlik açılarından karşılaştırılmıştır. 

all numerical results are evaluated in terms of each problem, and the Wiener-Hopf 
and Mode-Matching techniques are compared in terms of accuracy, computation 
time, and applicability in more complex problems. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Koaksi el  dal a kıla u ları  s reksi likler  elektroman etik dal a 
a ılımı  elektroman etik dal a saçınımı  mod-u durma tekniği  
iener-Hopf  tekniği 
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OTURUM BAŞLATMA PROTOKOLÜ İÇİN ETKİLİ KİMLİK TABANLI KİMLİK 
TANIMA VE ORTAK ANAHTAR ÜZERİNE ANLAŞMA ŞEMALARI 

Thesis Title 

EFFICIENT IDENTITY BASED AUTHENTICATION AND KEY AGREEMENT 
SCHEMES FOR SESSION INITATION PROTOCOL 

 Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

 

Yrd. Doç. Dr.  

 

ÖZET 

VoIP servisleri, PSTN networklerin önemli bir rakibi olmuştur. Kimlik tanıma ve 
anahtar üzerinde anlaşma şemalarının güvenliği ve performansı, binlerce kullanıcılı 
VoIP uygulamalarını etkileyen iki önemli faktördür. SIP kimlik tanıma mekanizması, 
HTTP Digest Authentication temellidir. Bu mekanizmayı gerçekleştirmek kolaydır ve 
yüksek performans sonuçları sunar. Fakat, bu kimlik tanıma metodunun zayıflıkları, 
güvenlik açısından kabul edilebilir değildir. Bu tez çalışmasında, SIP protokolü için 
önerilen kimlik tanıma ve anahtar üzerinde anlaşma şemalarının incelemesini yaptık. 
Bu incelemede, önerilen SIP şemalarını, performans ve güvenlik özelliklerine göre 
tanımladık, sınıfladık ve değerlendirdik. Diğer bir çalışmada ise, açık kaynak kodlu 
dört SIP proxy sunucusunun performans ve kimlik tanıma maliyetlerini gerçek 
verilerle değerlendirdik ve karşılaştırdık. Sonuçlar, SIP proxy sunucu 
gerçekleştirmelerinde geliştirilmesi gereken birçok nokta olduğunu göstermiştir. ID 
bazlı kimlik tanıma mekanizmaları, şifre bazlı kimlik tanıma şemalarının 
zayıflıklarını taşımaz ve sertifika tabanlı şemalardaki açık anahtar altyapısını elimine 
eder. Açık kaynak kodlu bir SIP proxy sunucusunu kullanarak, HTTP Digest yerine 
Elliptic Curve Digital Signature Algorithm'sını ve Hess ve Cha-Cheon'un ID bazlı 
kimlik tanıma şemalarını entegre ederek gerçek performans verilerini elde ettik. 
Performans sonuçları, ID bazlı ve sertifika tabanlı kimlik tanıma şemalarının 
karşılaştırılabilir olduğunu göstermiştir. Son olarak, SIP kimlik tanıma ve anahtar 
üzerinde anlaşma protokolleri için ID bazlı yeni protokoller önerilmiştir. Bu 
protokoller, ataklara karşı oldukça sağlam olan maliyetli pairing fonksiyonlarının 

ABSTRACT 

VoIP services have become a major competitor to the PSTN networks. Performance 
and security of the authentication and key agreement schemes are two critical 
factors that affect the VoIP applications with large number of users. The 
authentication mechanism of SIP protocol is based on the HTTP Digest 
Authentication. This mechanism is easy to implement and delivers high 
performance results. But the weaknesses of this mechanism are not acceptable from 
security side. This thesis includes a survey of authentication and key agreement 
schemes that are proposed for the SIP protocol. We have identified, categorized and 
evaluated various SIP authentication and key agreement protocols according to 
their performance and security features. In addition we have evaluated and 
compared the performance and authentication costs of four popular open source SIP 
proxy servers based on real performance data. The results show that there is a lot of 
space for improvement in the SIP proxy server implementations. The ID based 
authentication mechanisms do not suffer from the vulnerabilities of secret based 
authentication schemes and eliminate the public key infrastructure in certificate 
based authentication schemes. We have integrated the Elliptic Curve Digital 
Signature Algorithm and the ID based authentication schemes of Hess and Cha-
Cheon into an open source SIP proxy server and obtained real performance data. 
The performance results illustrate that the ID based authentication methods are 
comparable to certificate based authentication schemes. Finaly, we have proposed 
new ID based protocols for the SIP authentication and key agreement protocols. 
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kullanımını minimize eder. Önerilen protokoller, BJM güvenlik modeli kullanılarak 
güvenlikleri analiz edilmiş ve literatürde önerilen diğer ID bazlı SIP protokolleri ile 
performansları karşılaştırılmıştır. 

These protocols minimize the use of expensive pairing functions but still resist 
notable attacks. The security and the performance overhead of the proposed 
protocols are analyzed by using the BJM security model and compared to ID based 
SIP protocols in the literature. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Session initiation protocol SIP  kimlik tanima e anahtar erinde 
anlaşma protokolleri  kimlik tabanli kripto rafi  enlik  performans 
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DÖNEL HAREKETLİ İSİMLERİN RADAR KESİT ALANLARININ VE DOPPLER 
SPEKTRUMLARININ İN ELENMESİ 

Thesis Title 

EXAMINATION OF THE RADAR CROSS SECTION AND DOPPLER 
SPECTRUM OF ROTATING OBJECTS 

 Öğrenci Adı / Student s Name 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı dönel kanatlı cisimlerin radar kesit alanlarını (RKA; radar cross 
section (RCS)) ve zamana bağlı Doppler izlerini, Geometrik Optik (Geometrical 
Optics (GO)) yöntemi ve uzak alan yaklaşımı temellerine dayanan MASKE-II RKAY 
programı kullanarak hesaplamak ve üretmektir. alışmanın sonucu olarak, radar 
sistemlerinden elde edilen RKA izleri ile dönel kanatlı cisimlerin özelliklerinin 
yorumlanabilmesi için gerekli temel bilgilerin edinilmesi amaçlanmaktadır. 
Cisimlerin RKA izlerini hesaplamak ve geometrileri ile RKA izlerinin ilişkisini 
incelemek için, RHINOCEROS programı ile damla-yapılı ve dikdörtgen plaka şeklinde 
dönel kanatlar oluşturulmuştur. Oluşturulan geometrilerin Doppler ve RKA izlerinin 
hesaplanması için MATLAB programında kodlar geliştirilmiş, hesaplamada gerekli 
olan genlik ve faz bilgileri ise RKAY programı ile elde edilmiştir. Elde edilen zamana 
bağlı saçılan elektrik alan değerleri kısa-zamanlı Fourier dönüşümüne (KZFD; short-
time Fourier transform (STFT)) tabi tutularak zamana bağlı Doppler grafikleri 
oluşturulmuştur. Elde edilen Doppler grafikleri hakkında değerlendirmeler 
yapılmıştır. Dönel kanatlı cisimlerin RKA değerlerini incelerken ortaya çıkan en 
önemli sonuç, elde edilen RKA değerinin, geometrik yapıyı oluşturan ve dönme 
ekseninden farklı uzaklıklarda yer alan farklı radyal hız bileşenlerine sahip 
kısımlardan meydana gelen saçılma sinyallerinin süperpozisyonu cinsinden elde 
edilmesidir. Bahsedilen formdaki RKA verisi üzerinde KZFD yönteminin sağladığı 
çözümleme sayesinde ise, dönel harekete sahip kanatlara ait kısımların (ki kanadın 
farklı çizgisel hızlara sahip nokta saçıcılar bütünü şeklinde olması söz konusu 

ABSTRACT 

The main purpose of this thesis is to evaluate the radar cross section (RCS) 
characteristics of the objects with rotating blades via the software MASKE-II RKAY 
that is based on the far-field approximation and Geometrical Optics (GO) method, 
and to produce their Doppler signatures. As the outcome of the examination, it has 
been aimed to obtain basic information required to interpret the properties of the 
rotating blades with the help of the RCS signatures gathered from the radar systems. 
In order to evaluate the RCS signature of the objects and to examine the relation to 
their geometries, rotating blade models are constructed by using the software 
RHINOCEROS for ideal rectangular plates and drop geometry, respectively. After 
evaluating the complex-natured (i.e., denoted by magnitude and phase information) 
scattered electric field characteristics via the software RKAY, the signal processing 
MATLAB scripts have been used for focusing on the RCS and Doppler signatures of 
the investigated geometries. By performing short-time Fourier transform (STFT) 
over the scattered electric field data, the time-dependent Doppler images have been 
constructed, and the useful insights about these images have been provided. The 
most important outcome gathered by examining the RCS characteristics of objects 
with rotating blades is that the value of the RCS has been obtained in terms of the 
superposition of scattered signals caused by several parts of the rotating blades that 
have been located at different distances from the center of rotation yielding 
different radial velocity components. Hence, with the help of the decomposition 
provided by performing STFT over the RCS data with the above-mentioned 
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değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır) gözlem süresi boyunca radar sinyal işleme 
süreci kapsamında oluşturulan zaman-Doppler imgelerinde sergileyeceği salınımlı 
karakteristikler incelenebilmektedir. Elde ettiğimiz bu zaman-Doppler 
karakteristikleri, öncelikli olarak dönel kanatların şekline, sayısına, eğimine ve 
birbirleri arasındaki açıya bağlı olarak şekillenmekte ve radar alıcısı tarafında dönel 
kanata ilişkin teşhis bilgilerinin elde edilmesinde kullanılabilmektedir. 

structure, the oscillatory characteristics existing in the time-Doppler images 
constructed via radar signal processing through the entire radar observation could 
be investigated for several parts of the rotating blades (which might be better 
understood by considering the rotating blades as an assembly of several point 
scatterers with different linear velocities). The observed time-Doppler 
characteristics have been facing variations due to the number, shape, slope of the 
rotating blades and the angle between them, and are used for extracting the 
identification information of rotating blades in radar receivers. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Radar kesit alanı  dönel hareket  doppler frekans ka ması  kısa- amanlı 
fourier dön ş m  
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KÜRESEL YÜZEYE UYUMLU YAMA ANTENİN HUZME GENİŞLİĞİ 

Thesis Title 

THE BEAMWIDTH OF PATCH ANTENNA COMPATIBLE WITH THE 
SPHERICAL SURFACE 

 Öğrenci Adı / Student s Name 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor 

ÖZET 

Uzay araçları, uçaklar, radarlar, uydu haberleşmesi, füze gibi birçok askeri alanda 
kullanılan mikroşerit antenler, hafifliği, uygulandığı yüzeye kolay uyum sağlamaları, 
üretim kolaylığı, maliyetinin düşük olması gibi özellikleri sayesinde son yıllarda 
daha da popüler hale gelmiş ve daha çok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Dar bant 
genişliği ve düşük kazanç, anten performansını kötü etkilemekte ve kullanım alanını 
daraltmaktadır. Bu amaçla mikroşerit antenler üzerine yapılan çalışmaların çoğu 
bant genişliği ve kazancı artırmaya yöneliktir. Mikroşerit antenlerde ışıma, yamanın 
kenarları ile toprak düzlemi arasında olur. Tasarımlarda kullanılan dielektrik taban 
malzemesi ışıma şekli üzerinde önemli etkiye sahiptir. Huzme antenin görüş açısı 
olup, antenin kaç derecelik alana ışıma yaptığını gösterir. Bu tezde düzlemsel 
mikroşerit anten yapısı ele alınmış, düzlemsel mikroşerit anten küresel yüzeylere 
uyumlu hale getirilerek huzme genişliği artırılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla üç farklı 
yama anten tasarlanmış ve bu tasarımların performansları karşılaştırılmıştır. 

ABSTRACT 

Microscript antennas used in many military areas like space vehicles, planes, radars, 
satellite communication, missiles have become more popular recently thanks to its 
lightweight, adapting easily to the surface applied, ease in production, low cost and 
started to be used in more areas. Narrow bandwidth and low gain have affected 
antenna performance badly and have collapsed the use of antennas. For the aim of 
compensating them, most of the studies carried out on microscript antennas are 
oriented in increasing bandwidth and gain. Radiation in microscript antennas emits 
between patch sides and ground plain. Dielectic material used in design has an 
important role in radiation. Beam is the angle of vision and angle of vision shows 
the area antenna radiates. In this thesis, the structure of planar microscript 
antennas is studied and tried to increase the beamwidth by adjusting antennas to 
spherical surfaces. For this aim, three different patch antennas have been designed 
and the perfomances of the designs have been compared. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Mikroşerit anten  k resel e  hu me enişliği 
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EMBEDDED SYSTEM DESIGN OF SMART PLUG CONTROL WITH POWER 
LINE COMMUNICATION 

 Öğrenci Adı / Student s Name 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor 

ÖZET 

Günümüz evleri, akıllı ev sistemlerinin kullanılması ile beraber güvenlik, konfor ve 
teknoloji açısından giderek gelişmektedir. Benzer olarak akıllı şebekelerin 
kurulması, elektrik enerjisinin dağıtımı ve tüketiminde daha akıllı kontrol 
tekniklerinin uygulanmasını sağlamaktadır. Alt yapıdaki bu gelişmeler ve ev içi akıllı 
uygulamaların birleşmesi ile kullanılan enerjinin verimliliği, izlenilebilirliği ve 
kontrol edilebilirliği ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada akıllı evlerin alt yapısının 
kurulmasında kullanılabilecek ve güç hatları üzerinden haberleşmenin sağlandığı 
yeni bir akıllı ev uygulaması olan iPlug sistem tasarımı üzerine çalışılmıştır. Tasarımı 
yapılan iPlug sistemi, mevcut evlerin minimum maliyet ile akıllı evlere 
dönüştürülmesini, ev içi cihazların kontrolünün yapılamasını ve ev içi güç 
tüketiminin izlenebilmesini sağlamaktadır. Tez çalışmasının içeriği iPlug sisteminin 
tasarlanması, sistemin performansının incelemesi ve elde edilen bulguların 
paylaşılması olarak belirlenmiştir. 

ABSTRACT 

Today's homes are developing in terms of technology, security and comfort with the 
use of smart home systems. Also, the establishment of smart grids ensure the 
implementation of intelligent control techniques in distribution and consumption of 
electrical energy. Thus, the efficiency, traceability and controllability of the usage 
energy are highligted with the merge of the developments in infrastructure and the 
smart home applications. In this work, the iPLUG sytem, a new smart home 
application, which is used in the establishment of the smart home structure and is 
provided the communciation on power line, is studied. The iPlug system provides 
that converting the existing homes to smart homes with minimum cost-up, 
controling the inhouse devices and monitoring the power consumption. The content 
of thesis includes iPlug system design, system performance analysis and the sharing 
of the obtained datas. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords G ç hattı haberleşmesi PL  TFT  öm l  sistem  akıllı e  akıllı şebeke  
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RÜZGAR SANTRALLERİNDE ENER İ DEPOLAMA SİSTEMİ KULLANIMI İÇİN 
ALGORİTMA TASARIMI VE FİZİBİLİTE HESAPLAMASI 
 

Thesis Title 

ALGORITHM DESIGN AND FEASIBILITY ANALYSIS   FOR THE USE OF 
ENERGY STORAGE SYSTEM IN THE WIND FARMS 

 Öğrenci Adı / Student s Name 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor 

ÖZET 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) doğal olaylara bağlı olduğu için mevsime ve 
doğal şartlara göre değişkenlik göstermektedir. Bu durumun şebekede üretimin 
dalgalanmasına ve şebeke arz kalitesinin düşmesine sebep olması mümkündür. 

iddetli dalgalanmalarda cihazların arızalanması, şebeke çökmesi veya büyük 
elektrik kesintileri olabilir. Bu sebeple yüksek oranda YEK kullanımı, ulusal şebeke 
için enerji kalitesi ve arz-talep dengesi açısından risk oluşturmaktadır. Enerji 
üretiminde YEK kullanımının arttırılması ile ortaya çıkacak umsuzlukların da 
giderilmesi gerekmektedir. Bu olumsuzlukların giderilebilmesi için en ideal çözüm 
enerji depolama sistemleridir. (EDS) EDS’ler günümüzde uygun algoritmaların 
kullanılması ile ticari olarak uygulanabilir hale gelmiştir. Bu çalışmada 3 rüzgar 
enerji santralinde EDS kullanımının getiri hesabı yapılarak, EDS’lerin ne kadar 
sürede geri dönüş sağladığı ortaya konmuştur. 

ABSTRACT 

Renewable Energy Sources (RES) are fluctuating due to seasons and natural events. 
By the way, this feature may bring about production uncertainty and problems on 
grid quality. Strong changes on RESs may cause damages, grid failure or large scale 
blackouts. For this reason, penetrating of RES has a risk on grid quality and 
supplydemand equilibrium. It is needed to be overcome possible problems which 
will appear with RES penetration on energy production. Ideal solution to get rid of 
the problems is energy storage systems (ESS). Today, ESS are economically feasible 
with using of proper algorithm. In this work, revenue of ESS integration of 3 wind 
power plants calculated and payback periods are stated. 
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FARKLI EĞRİ FORMLARI İÇİN ELİPTİK EĞRİ NOKTA İŞLEMLERİ YAPAN   
KÜTÜPHANESİ GELİŞTİRİLMESİ 

Thesis Title 

IMPLEMENTATION  LIBRARY PERFORMING ELLIPTI  URVE POINT 
OPERATIONS FOR DIFFERENT CURVE FORMS 

 Öğrenci Adı / Student s Name 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor 

ÖZET 

Eliptik eğri algoritmalarında verimlilik ve performans, nokta işlemlerinin hızına 
bağlıdır. Nokta işlemlerinde skaler çarpma operasyonu en önemli özelliktir. Bir 
nokta ile skaler çarpma operasyonu yapılırken, bu işlem içerisinde nokta toplama ve 
nokta çiftleme ardışıl işlemleri (double-and-add) bulunmaktadır. Farklı koordinat 
sistemlerinde bu iki işlemin gerçeklenebilmesi için ise modüler çarpmaya göre ters 
alma, modüler çarpma ve modüler toplama gibi işlemlere ihtiyaç vardır. arpmaya 
göre ters alma işlemi hem işlev olarak hem de donanım olarak gerçeklenmesi yüksek 
maliyetlere neden olduğundan, değişkenler üzerinde dönüşümler yapılarak projektif 
koordinat sistemlerine geçilirse bu maliyetler azaltılabilmektedir. Projektif 
koordinat sistemlerinin Jacobian, Chudnovsky, Extended Jacobian, Inverted 
Projective ve Lopez Dahap gibi farklı formları da mevcuttur. İkili sonlu alan veya 
daha yüksek güvenlik sağlayan karekteristiği büyük sonlu alanlarda eliptik eğriler 
üzerinde çok hızlı nokta çarpma ve nokta toplama işlemi yapabilen eliptik eğri 
algoritmaları geliştirilmiştir. Bunlardan teze konu olan bazı eliptik eğri formları; 
Jacobian eğri formu, Edwards eğri formu, Huff eğri formu, Hessian eğri formu ve 
bunların varyasyonlarıdır. Bu tezde eliptik eğrilerin matematiksel temelleri 
incelenmiş, Microsoft .Net geliştirme ortamında Framework 4.0 tabanında 
BigInteger kütüphanesi kullanılarak modüler aritmetik, sonlu alan aritmetik 
işlemleri tanımlanmış ve eliptik eğrilerde nokta toplama, nokta çiftleme işlemleri 
farklı eliptik eğri formları ve farklı koordinatlarda uygulamaları gerçekleştirilerek 
bir eliptik eğri kütüphanesi hazırlanmıştır. Uygulamada C  programlama dili 

ABSTRACT 

Efficiency and performance in elliptic curve algorithm depend on the speed of point 
operations. Scalar multiplication operation is the most important feature of point 
operation in ECC. There are series of point doubling and point addition operations 
in scalar multiplication of a point. These two operations are required operations 
such as modular inversion, modular multiplication, and modular addition to be 
implemented on different projective coordinates. Due to the fact that the 
implementation of the modular inversion costs very high, the projective coordinates 
are used to reduce these costs. The Projective coordinate systems have many 
different forms such as Jacobian, Chudnovsky, Extended Jacobian, Inverted 
Projective and Lopez Dahap. Elliptic curve algorithms have been developed to 
obtain faster point multiplications and point addition over the binary finite field or 
the large characteristic fields providing high level security. This master thesis 
concentrates on the various curve models Jacobian curves, Edwards curves, Huff 
curves, Hessian curves, and their variations. In this thesis, the mathematical 
foundations of elliptic curve are examined. Modular arithmetic, field arithmetic 
operations are defined by using Big Integer library at the Microsoft .Net 
development environment Framework 4.0. An elliptic curve library was prepared 
by performing point addition and point doubling operations in different elliptic 
curve forms and different coordinates applications by elliptic curve. C  
programming language has been used in this practice. 
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kullanılmıştır. 
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ELEKTRONİK DESTEK SİSTEMLERİ İÇİN 2 – 18 GHZ RF ÖN ALICI TASARIMI 

Thesis Title 

2 - 18 GHZ RF FRONT-END DESIGN FOR ELECTRONIC SUPPORT SYSTEMS 

 Öğrenci Adı / Student s Name 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor 

ÖZET 

Bu çalışmada Elektronik Destek Sistemleri için 2 – 1  GHz RF Ön Alıcı tasarımı 
konusunda yeni bir yaklaşım sergilenmiş, tasarım gerçeklenmiş ve performansı 
tartışılmıştır. Sistemin önemli performans parametreleri ve bu parametreleri 
etkileyen kritik elemanlar belirtilmiştir. Tasarlanan ön alıcı mimarisinde, girişte yer 
alan LNA'nın arkasında bulunan filtre bloğunda ayarlanabilir filtreler kullanılmıştır, 
sonrasında ise iki aşamalı bir frekans alt çevrim işlemi uygulanmıştır. AWR isimli 
benzetim aracı kullanılarak tasarlanan sistemin benzetim çalışması yapılmış ve 
performansı mevcut sistemlerde kullanılan mimari ile karşılaştırılmıştır. Son olarak 
gerçeklenen sistem üzerinde testler gerçekleştirilmiş ve performans değerleri 
sunulmuştur. Ölçüm sonuçları, ayarlanabilir filtreli tasarımın seçicilik performansının 
sabit filtreli tasarıma göre daha fazla olduğunu göstermiştir. 

ABSTRACT 

In this study, a new approach for a 2 - 1  GHz RF Front-End design for Electronic 
Warfare Systems was implemented and its performance is discussed. Critical 
specifications of the system and key components are presented. The designed 
downconverter architecture consists of an adjustable filter bank after the LNA 
followed by a two stage down-conversion process. Using AWR, the performance of 
the designed system was estimated and simulation results are compared to 
existing solutions. Finally, the measurement results of the implemented 
downconverter system are illustrated. Measurement results show that the 
designed adjustable filter bank provides higher selectivity performance than an 
architecture with a fixed filter. 
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KEYFİ KESİTLİ DALGAKILAVUZLARINDA TM MODLARININ ZAMAN 
DOMENİ ELEKTROMANYETİK TEORİYE EVRİMSEL YAKLAŞIM 
DENKLEMELERİ İLE KESİN ANALİZİ VE ÇÖZÜMÜ  

Thesis Title 

RIGOROUS ANALYSIS AND SIMULATION OF TM FIELDS IN WAVEGUIDES 
WITH ARBITRARY CROSS-SECTION SHAPE BY MEANS OF EVOLUTIONARY 
EQUATIONS OF TIME-DOMAIN ELECTROMAGNETIC THEORY 

 Öğrenci Adı / Student s Name 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor 

ÖZET 

Keyfi şekilli dalga kılavuzlarının modellemesi için matematiksel olarak güçlü, sayısal 
olarak etkili analitik regülarizasyon yöntemi kullanılacaktır. Regülerleştirme 
işleminin sonucunda Ax b tipinde birinci türden denklem sistemi, (I H)x b tipinde 
karesi toplanabilir dizilerin uzayı l2 ' de ikinci türden sonsuz lineer cebir denklem 
sistemine indirgenebilir. Bu denklem sistemi sayısal olarak kesme yöntemi ile 
istenilen doğrulukta çözülebilir. Problemin çözümü için kullanılan yöntem dalga 
kılavuzunun çevresinin parametrize edilmesi ile başlar. Helmholtz denklemi için 
sınır değer problemi çözülür. Green fonksiyonları yardımıyla saçılan alan için 
integral gösterimi elde edilir. Sınır koşullarının integral eşitliğine işlenmesi ile l2 
uzayında birinci türden bir denklem sistemi elde edilir. Bu denklem sistemi 
logaritmik tekillik içermektedir. Daha sonra, logaritmik tekillik düzenli ve tekil 
kısımlarına ayrılır. Daha sonra her parça Fourier açılımı olarak tanımlanır ve 
böylelikle ikinci türden sonsuz lineer cebirsel sistem elde edilir. Daha sonra çift 
taraflı regülerleştirici yardımı ile birinci türden lineer cebir sistemi ikinci türden 
lineer cebir sistemini çevrilir. Problemin çözümü ile elde edilen sistem istenilen N 
boyutunda kesilerek sonuca ulaşılır. Sunulan yöntemin, kararlı, hem kanonik hem de 
kanonik olmayan dalga kılavuzları için etkili ve verimli olduğu daha önceki 
çalışmalarda ispatlanmıştır. Bu yüzden elde edilen kesim frekansı ve kesimin dalga 
sayısı sonuçları keyfi şekiller için doğru olarak kabul edilip zaman domeninde 

ABSTRACT 

Analytical Regularization Method is used to solve the problems for waveguides with 
arbitrary cross-section. Method is powerful in mathematical meaning and efficient 
in numerical meaning. With the help of regularization method, the initial boundary 
value problem equivalently reduced to the system of algebraic equations of the first 
kind Ax b to the (I H)x b second kind equation in the l2 space of square summable 
sequences. Algorithm to solve the problem starts with the parameterization of the 
contour. Helmholtz' equation for the boundary value problem is solved next. By 
means of Green's functions, integral presentation of scattering field is obtained. 
Substitution of this integral representation into the boundary condition gives the 
relevant integral equation of first kind in space l2. Then, the kernel is split into 
regular and singular parts, and expands every part into its Fourier series, obtaining 
finally an infinite algebraic system of the first kind. Then by means of double sided 
regularization algebraic system of the first kind can be reduced to algebraic system 
of the second kind. With truncation procedure the final equation system can be 
solved with any desired accuracy. Numerical results shows, presented method is 
mathematically strong, and numerically accurate and efficient not only for canonic 
shapes but also for non- canonic shapes of waveguides.  
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elektromanyetik probleme evrimsel yaklaşım metodu ile simülasyonu yapılmıştır.  
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FARKSAL GÜÇ ANALIZI SALDIRILARINA DAYANIKLI DÖNGÜSEL SİMETRİK 
S-KUTULARININ TASARIMI 

Thesis Title 

THE DESIGN OF ROTATION-SYMMETRIC S-BOXES RESISTANT TO 
DIFFERENTIAL POWER ATTACKS 

 Öğrenci Adı / Student s Name 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor 

ÖZET 

Yan kanal analizi (YKA), kriptografik algoritmaların gerçeklendiği FPGA gibi 
donanımsal yapılarda, sıcaklık, zamanlama işlemleri, güç tüketimi ve 
elektromanyetik radyasyon gibi sızıntılara dayanmaktadır. Bazı yan kanal metotları, 
kriptografik algoritmaların fiziksel gerçeklenmesine saldırma olanağı sağlar. 
Saldırgan, şifreleme ve çözme işlemleri esnasında kriptografik algoritmanın fiziksel 
gerçeklemesinden sızan bilgiyi kullanır. Bu türden yan kanal saldırıları, algoritmaları 
güvensiz hale getirmektedir. Yan kanal saldırıların en güçlü biçimlerinden bir tanesi 
de Farksal Güç Analizidir (FGA). FGA atağı, kriptosistemin güç tüketiminden 
kazanılan bilgiye dayalı olarak gerçekleştirilir. Tez kapsamında, en dik iniş 
prensibine dayalı arama algoritması ile x  Döngüsel Simetrik S-kutuları (DSSK) 
sınıfında aramalar gerçekleştirilmiş ve doğrusal olmama değeri 104, farksal 
birbiçimliliği  ve saydamlık derecesi ile FGA sinyal gürültü oranı AES S-kutusundan 
oldukça iyi S-kutuları elde edilmiştir. AES gerçeklemesi için SASEBO-GII kartı 
kullanılmış ve osiloskop vasıtasıyla alınan güç ölçümleriyle FGA uygulanmıştır. FGA 
saldırısında güç tüketimi ile AES'in son turundaki giriş ve çıkış baytları arasındaki 
Hamming mesafesinin korelasyonu kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, tahmin 
entropisi ve başarı oranı gibi metriklerle ifade edilmiştir. Arama algoritması ile elde 
edilen en iyi kriptografik özelliklere sahip DSSK'lardan 4 tanesi, AES S-kutusu ve 
lineer bir S-kutusu SASEBO-GII kartı üzerinde gerçeklenerek, FGA saldırısı 
karşısındaki dayanıklılıkları tahmin entropisi ve başarı oranı gibi YKA güvenlik 
metrikleri kullanılarak karşılaştırılmıştır. Deneysel olarak FGA atağının yapılmasının 

ABSTRACT 

A cryptographic algorithm implemented on FPGAs leaks data sensitive information 
through side channels such as time taken for computations, temperature, power 
consumption etc. Some side-channel methods enable to attack the physical 
implementation of cryptographic algorithms. An attacker uses the information 
leaked from the physical implementation of cryptographic algorithm during 
encryption or decryption. One of the most powerful forms of the side channel 
attacks (SCAs) is Differential Power Analysis (DPA). DPA attack is based on the 
information gained from the power consumption of cryptosystem. In this thesis, we 
perform a steepest-descent-like iterative search algorithm in the class of  
Rotation Symmetric S-Boxes (RSSB) and attain S-boxes which, while achieving 
transparency orders and DPA signal-to-noise ratios (SNR) noticeably better than 
those of AES S-box, have nonlinearity 104 and differential uniform 4. We use 
SASEBO-GII board for the implementation of AES and carry out DPA exploiting the 
power traces acquired by means of an oscilloscope. In our DPA attack, we use the 
correlation of the power consumption with Hamming distance between the input 
and output bytes of the last round of AES. Implementing the four RSSBs with the 
best attained cryptographic properties, found by search algorithm, the AES S-box, 
and a linear S-box (used for comparison purpose) on SASEBO-GII, their resistivity 
against DPA attacks are compared using SCA security metrics such as success rate 
and guessing entropy. In addition to DPA attack performed experimentally, we 
simulate DPA attack by generating power traces. Then, the simulation results are 
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yanında her bir S-kutusu için simülasyonla güç ölçümleri üretilerek FGA saldırısı 
gerçekleştirilmiştir. Simülasyon sonuçları, deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. 

compared with the experimental results. 
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KATMANLI YARIİLETKENLERE DAYALI MORÖTESI IŞIK ALGILAYICILARININ 
FİZİKSEL TEMELLERİNİN İN ELENMESİ VE TASARIMI 

Thesis Title 

INVESTIGATING THE PHYSICAL PROPERTIES OF UV PHOTODETECTORS 
BASED ON THE LAYERED SEMICONDUCTORS 

 Öğrenci Adı / Student s Name Ertan BALABAN 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

 

Prof. Dr. Rauf SÜLEYMANLI 

ÖZET 

Morötesi fotoalgılayıcılar ticari ve askeri uygulamaları nedeniyle ilgi çekmektedirler. 
Morötesi ışığın yüksek soğrulma katsayısı nedeniyle morötesi algılayıcı tasarımında 
yüzey yeniden birleşmesi ve sığ p-n eklem üretilmesi gibi sorunlarla başa 
çıkılmalıdır. Bazı fiziksel ve teknolojik sorunlar nedeniyle morötesi algılayıcı 
yapmaya uygun yeni malzemeleri araştırmak oldukça zordur. Morötesi fotoalgılayıcı 
yapımında kullanılan tüm yarıiletkenler için ortak ve hayati önemde bir sorun yüzey 
yeniden birle şmesidir. Bu halde morötesi fotoalgılayıcılar için uygun malzeme 
seçiminde yüzey kalitesi önemli bir faktördür. Katmanlı yarıiletkenler üst üste 
yığılmış ve zayıf Van- der-Waals bağları ile birbirlerine bağlanmış kristal katmanları 
ile ayırt edilirler. Bunun bir sonucu olarak pratikte bu kristallerin yüzeyleri serbest 
bağlar içermeyip kimyasal tepkimelere girmeye isteksizdirler. Schottky diyotlarında 
uzay-yük bölgesi yarıiletken yüzeye oldukça yakındır ve fazladan bu diyotlar 
çoğunluk yük taşıyıcısı cihazlarıdırlar. Bununla beraber p-n eklemlere göre 
üretimleri kolaydır. Böylece, bir çoğunluk yük taşıyıcısı cihazı olması ve yüzeye 
yakın uzay-yük bölgesine sahip olması bu diyotları kısa dalgaboylarına duyarlı ve 
hızlı tepki verebilen bir cihaz yapar. Schottky diyotların bu avantajları ile TlGaSe2 
kristallerinin sahip olduğu kaliteli yüzeyi göz önüne alındığında TlGaSe2 Schottky 
fotoalgılayıcıları morötesi fotoalgılayıcılar için iyi bir adaydır. Bu tez çalışmasında 
TlGaSe2 katmanlı yarıiletkenlerinden üretilmiş morötesi fotoalgılayıcılar tanıtılmış 
ve bunların elektro-optik özellikleri incelenmiştir. 

ABSTRACT 

UV photodetectors received much attention due to their commercial and military 
applications. Due to the high absorption coefficient of the light in the UV region one 
must overcome the depression of the surface recombinations and fabrication of 
very shallow p-n junctions when designing UV photodetectors. Some physical and 
technological drawbacks make the investigations of the new type of semiconductors 
for UV photo detectors a challenging problem. One of the most crucial problem, that 
is common to all type of semiconductor materials used for the UV photodetectors, is 
the surface recombination. So the quality of the surface becomes an important 
consideration through selecting a semiconductor material for UV photodetectors. 
Layered semiconductors are characterized by their crystal layers stacked over one 
another by weak Van-der-Waals bonding. As a consequence, the surfaces of these 
crystals are practically free of dangling bonds and very inert to chemical 
reactions.The space- charge region of the Schottky diodes is very close to the 
semiconductor surface and additionally these diodes are majority carriers devices. 
And also compared to p-n junctions their fabrication technology is simpler. 
Therefore, being a majority carrier device combined with surface located space-
charge region make them high sensitive to short wavelengths and a fast responsive 
device. Combined the advantages of Schottky diodes with the surface quality of 
TlGaSe2 semiconductors make TlGaSe2 Schottky photodiodes a potential candidate 
for UV applications. In this thesis UV photodetectors fabricated from TlGaSe2 
layered semiconductors are presented and their electro-optical properties are 
investigated. 
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Te  Başlığı 

ZnO NANOHETERO YAPILI MALZEMELERİN ÜRETİMİ  
KARAKTERİZASYONU VE UYGULAMA ALANLARININ İN ELENMESİ 

Thesis Title 

FABRI ATION AND HARA TERIZATION OF ZnO NANOHETERO 
STRUCTURED MATERIALS AND INVESTIGATION OF APPLICATION AREAS 

 Öğrenci Adı / Student s Name Sadullah ÖZTÜRK 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

Prof. Dr. Zafer Ziya ÖZTÜRK 

ÖZET 

Bu çalışmada çinko oksit (ZnO) nanoyapıların farklı üretim yöntemleri ile üretilmesi 
ve ZnO nanoyapı esaslı heteroyapıların üretimi, karakterizasyonları ve gaz algılama 
özellikleri incelenmiştir. ZnO nanoyapılar bir boyutlu nanoyapılar ailesinden olan 
nanoçubuk ve nanotüp yapısında üretilmişlerdir. Bir boyutlu nanoyapılar 
hidrotermal ve elektrokimyasal üretim yöntemi ile üretilmekle birlikte nanotüpler 
ise nanoçubukların dik eksenleri boyunca aşındırılmaları ile elde edilmişlerdir. 
Tekrarlanabilir ürünlerin elde edilebilmesi için bir boyutlu nanoyapıların altlık 
üzerindeki dağılımının homojen olmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca elde edilen 
ürünlerin boy ve çap gibi yapısal özellikleri, sıcaklık, zaman, konsantrasyon ve 
elektriksel potansiyel gibi çeşitli deneysel koşullar değiştirilerek nanoyapı üretimi 
konusunda yetkinlik kazanılmıştır. Metal ya da metal oksit malzemeler, ZnO 
nanoyapılar üzerinde nanoparçacık ya da nanomalzeme esaslı heteroyapılar 
üretilmiştir. Yapısal karakterizasyon işlemlerinde taramalı elektron mikroskobu 
(SEM), X ışınları kırınımı (XRD) ve EDX yöntemleri kullanılmıştır. Elektriksel 
karakterizasyon işlemleri ve gaz algılama özellikleri özel olarak tasarlanan ölçüm 
sisteminde sıcaklığın, gaz konsantrasyonlarının ve uygulanan potansiyelin 
fonksiyonu olarak incelenmiştir. ZnO sahip olduğu fiziksel ve kimyasal 
özelliklerinden dolayı düşük olan seçicilik özelliği ve yüksek sıcaklıkta çalışma 
özelliği heteroyapıların kullanılması ile iyileştirilmiştir. Paladyum kullanılarak elde 
edilen ZnO esaslı heteroyapılar oda sıcaklığında hidrojen gazına karşı oldukça 
yüksek algılama gösterdiği tespit edilmiştir. Öte yandan kobalt (Co), krom (Cr) gibi 
malzemeler ile elde edilen heteroyapılar, kullanılan metallerin katalitik 
özelliklerinden dolayı gazlara karşı olan duyarlılıkları büyük farklılık 

ABSTRACT 

In this study, different fabrication methods of zinc oxide nanostructures, fabrication 
process of heterostructures based on ZnO nanostructure, their characterizations 
and gas sensing properties were investagated. 1D ZnO nanostructures were 
synthesized as nanorods and nanotubes. Hydrothermal and electrochemical 
fabrication methods were used for fabrication of nanorods. Also, nanotubes were 
synthesized with etching through the perpendicular axis of nanorods. Attention was 
showed for homogeneity of 1D nanostructures on substrate to get reproducible 
samples. Besides, physical properties of samples like length and diameter were 
determined with changing experimental variables such temperature, time, 
concentration and electrical potential which shows competency in fabrication of 
nanostructures. Heterostructures are fabricated with using different metal and 
metal oxide nanoparticles on ZnO nanostructures. Scanning Electron Microscope 
(SEM), X-ray Diffraction (XRD) and Energy-dispersive X-ray methods were used for 
characterization. Electrical and gas sensing properties were investigated as a 
function of temperature, applied potential and gas concentration in special designed 
measurement system. Low selectivity and high working temperature features of 
ZnO were enhanced with using heterostructures. Synthesized heterostructures with 
ZnO-Paladyum showed high sensivity to hydrogen gas at room temperature. On the 
other hand, fabricated heterostructures with other metals like Cobalt (Co), Chrome 
(Cr) showed different sensivity to gases because of the catalytic properties of used 
metals. 
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MONTE ARLO YÖNTEMLERİ İLE TERMOTROPİK SIVI KRİSTAL 
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Thesis Title 

DETERMINATION OF THERMOTROPIC LIQUID CRYSTAL PROPERTIES VIA 
MONTE CARLO SIMULATIONS 

 Öğrenci Adı / Student s Name Yakup EMÜL 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

Prof. Dr. Sait Eren SAN 

ÖZET 

Bu çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. İlk iki bölümde sırasıyla termotropik sıvı 
kristallerin temel özellikleri, Monte Carlo simülasyon tekniği ve Polarize ışığın 
Mueller-Stokes formalizmi verilmektedir. çüncü bölümde ise bir örgü içinde düğüm 
noktalarına yerleştirilmiş SKM'nin Lebwohl-Lasher modelinde nematik-izotropik faz 
geçişi, faz geçiş sıcaklığı ve moleküllerin sıcaklığa bağlı yönelim dinamikleri ayrıntılı 
bir şekilde incelenmiştir. Daha sonra düzlemsel sınır şartlarına sahip bir SK hücre 
içindeki moleküllerin duvar kuvvetleri ve dış elektrik altında yönelim 
karakteristikleri hücre kalınlığına bağlı olarak MC simülasyon tekniğiyle 
belirlenmiştir. MC yöntemiyle elde edilmiş denge konfigürasyonları kullanılarak, SK 
hücrenin elektro-optik özellikleri kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir. Bu bölümde 
son olarak düzlemsel ve burgu geometrili aynı kalınlıkta iki hücre için MC 
simülasyonları kullanılarak elektrik alan bağımlı yönelimsel ve optik iletim 
karakterleri karşılaştırılmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise tez kapsamında yapılan 
çalışmalar ve ileriye yönelik SK fiziğiyle ilgili bazı başlıklar için genel bir 
değerlendirme yapılmıştır. 

ABSTRACT 

This study consists of four chapters. In the first two chapters, the basic features of 
thermotropic liquid crystals, Monte Carlo simulation technique, and the Mueller-
Stokes formalism of polarized light are yielded respectively. In the third chapter, 
nematic-isotropic phase transition of a Lebwohl-Lasher lattice model have been 
investigated in detail. Phase transition temperature, and field dependent molecular 
orientations also have been identified. Later, the orientational characteristics of the 
molecules in a liquid crystal cell which have plane anchoring boundary conditions 
and are under external electric field have been studied by MC simulation technique. 
By using MC equilibrium configurations, the eletro-optic properties of liquid crystal 
cells have been analyzed comprehensively. Lastly in this chapter, electric field 
dependent orientations and optical transmission characteristics have been 
compared between the cells with plane boundary conditions and the cell with twist 
boundary conditions by using Monte Carlo simulations. In the last and the fourth 
chapter, some general evaluations have been given on studies in the comprehension 
of this thesis and liquid crystal physics for future references. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Nematic sı ı kristaller  sı ı kristal h creler  Monte arlo sim las onu  
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MODEL KATALİZÖR YÜZEYLERDE GERÇEKLEŞEN KATALİTİK 
REAKSİYONLARIN VE YÜZEY ELEKTRONİK YAPILARININ KAPSAMLI 
ÇALIŞILMASI 

Thesis Title 

EFFICIENT IDENTITY BASED AUTHENTICATION AND KEY AGREEMENT 
SCHEMES FOR SESSION INITATION PROTOCOL 

 Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

 

ÖZET 

Nano boyutlara kadar inmiş olan katalizör çalışmalarındaki sonuçlar sadece 
teknolojik alanda sınırlı kalmamakta, gündelik hayatımızı dahi etkilemektedir. Bu 
sayede kimyasal enerji çevrimcilerinden (yakıt hücreleri gibi) otomotiv sanayine, 
gaz sensörlerinden askeri uygulamalara, ilaç üretimine ve daha pek çok kimyasal 
proseste verim artışları elde edilmektedir. Bu çalışma kapsamında bugüne kadar 
yakıt hücrelerinde genellikle katalizör olarak kullanılan Pt yerine daha ucuz ve 
verimli bimetalik heterojen katalizörler üzerinde çalışılmıştır. Özellikle Pt ile farklı 
geçiş metal yapıların başarılı heterokatalizör sonuçlar verdiği bilinmekte fakat 
katalizörlerdeki verim artışının geometri, morfoloji veya elektronik yapıdan 
hangisine bağlı olduğu tam anlamıyla aydınlatılamadığı anlaşılmaktadır. Bu amaçla 
çalışma kapsamında ultra yüksek vakum (UHV) şartlarında reaktif olmayan 
TiO2(110) kristali üzerine Pt−Co yapıları çalışılmıştır. Pt−Co bimetalik katalizörün 
elektronik yapısına etki eden faktörler X-ışını ve ultraviole fotoelektron 
spektroskopisi (XPS, UPS) gibi teknikler kullanılarak ortaya konmaya çalışılmış ve 
oluşan metalik kümelerin morfolojileri taramalı tünelleme mikroskobu (STM) ile 
incelenmiştir. Sadece Pt ile Co'ın elektronik etkileşimi değil bunun yanında altlığın 
ve diğer parametrelerin etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu etkileşimin 
metanol moleküllerini katalize ederken izlediği reaksiyon yolundaki değişim sıcaklık 
programlı salınım (TPD) tekniği ile ortaya konmuştur. Bimetalik katalitik yüzeylerin 
elektrokimyasal testleri gerçekleştirilirken yakıt hücresi testleri ile de Pt:Co 
oranlaması, kaplama gücü gibi parametreler optimize edilirken ara katman olarak 

ABSTRACT 

Nowadays the catalyst works are focused on the nano sized materials and their 
results are not limited to the technological development but also affect our daily life. 
Thanks to catalysis the performance of chemical processes in many different fields 
such as chemical energy conversion (e.g. fuel cells), automobile industry, gas 
sensors, military applications, drug production are increased. Pt is the mostly used 
material as a catalyst in fuel cells and the aim of this work is to develop new 
bimetallic heterogeneous catalyst materials that are cheaper and more efficient than 
Pt. Especially Pt-Co structures give pretty good results as heterogeneous catalyst 
materials in fuel cell applications. Using Pt together with Co in fuel cells not only 
decreases its cost but also increases its performance, and thus decreases total cost 
significantly. Production of low cost catalytic surfaces without performance loss is 
still an important topic for researches. In this study the catalytic surfaces consisting 
of Pt and Pt-Co investigated properly which are grown on TiO2 (110) crystal surface 
in UHV conditions. Pt-Co bimetallic surfaces are investigated using XPS and UPS to 
understand their electronic structure depending on temperature. The metallic 
clusters are also monitored using STM and their compositions are investigated 
using LEIS. Beside this, the effects of the substrate on the clusters and other 
parameters, such as heat, are also investigated. The changes of the reaction pathway 
during the decomposition of methanol molecule on different Pt-Co surfaces are 
investigated using the TPD technique. In addition, the effect of Ti sublayer on the 
cell performance is also observed. Optimization of such parameters increases the 
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kullanılan Ti'un etkisi ortaya konmuştur. Optimizasyon çalışması sonrası yakıt 
hücresi için hazırlanan Ti destekli Pt:Co 1:3 oranlı elektrotların elektro kimyasal 
aktif yüzey alanı saf Pt numunesine kıyasla 3.  kat arttırılmış ve bu sayede Amerikan 
Enerji Bakanlığının 2020 hedeflerinin çok ilerisinde bir değer elde edilmiştir. Bu 
yöndeki çalışmaların devamı ile ileride daha etkin seçici ve yüksek performanslı ve 
daha kabul edilebilir maliyette heterojen katalizörlerin geliştirilmesine imk n 
sağlanacaktır. 

electrochemical active surface area (EASA) almost 3.  times compared to the pure 
Pt sample which is quite good compared U.S. Department of Energy Hydrogen and 
Fuel Cell Program. The studies to understand the catalyst structure give rise to the 
development of catalysis that are more selective and have higher performance with 
low cost. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Heterokatali ör  akit h cresi   PS  UPS  TPD  STM  Pt  o  bimetalik 
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KENDİLİĞİNDEN BİRARAYA GELEN YAPILARIN ORGANİK ELEKTRONİK 
AYGITLARDA BAZI UYGULAMALARI 

Thesis Title 

SOME APPLICATIONS OF SELF ASSEMBLED STRUCTURES IN ORGANIC 
ELECTRONIC DEVICES 

 Öğrenci Adı / Student s Name Melek UYGUN 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

Doç. Dr.  

ÖZET 

Elektronikte kullanılan organik sistemler son yıllarda yoğun bir şekilde 
çalışılmaktadır. Bu tez çalışması organik elektronik aygıt yapımı ve kendiliğinden bir 
araya gelen tek katmanların (KBT) organik aygıtlara uygulanması üzerinedir. İlk 
başarılı çalışması yapılan ve uygulama alanları geniş organik elektronik aygıtlardan 
olan elektrokromik aygıt (ECD), organik ışık yayan diyot (OLED), organik alan etkili 
transistor (OFET) ve organik ışık yayan transistör’ün (OLEFET) birer örneği 
laboratuar ortamında yapılmıştır. Bu aygıtlardan ECD aygıtta renk değişimi, yanıt 
süresi ve renk verimliliğini arttırmaya yönelik olarak, iletken jel içerisine karbon 
nanotüp ile katkılandırılma yapılmıştır. İkinci olarak P3HT polimeri kullanılarak 
OFET aygıtta OTS molekülü kullanılarak KBT ile iyileştirmesi yapılarak elektriksel 
karakterizasyonu yapılmıştır. Daha sonra jel ile MEH-PPV ve MDMO-PPV ışık yayan 
polimerleri ile P3HT yarıiletkeni ile jel dielektrik arakatmanlı OFET aygıtın 
elektriksel karakterizasyonu yapılmıştır. Son olarak kanal uzunluğunun azaltıldığı 
dikey tip OFET referans alınarak MDMO-PPV’li OLEFET yapılıp karakterize 
edilmiştir ve kuvvetli lüminesans gözlenmiştir. Bu çalışmalardan güçlü bir ışık 
verimi elde edilip aygıtlarda KBT kullanımının cihazın verimliğinde etkili olduğu 
sonucuna varılmıştır. 
 

ABSTRACT 

Studying on organic systems used in electronics has been growing rapidly in recent 
years. In this thesis production of organic electronic devices, self-organized organic 
systems, applications of self-assembled monolayer to organic devices are studied. 
Electrochromic Devices (ECD) such as organic Light-Emitting Diodes (OLED), 
Organic Field-Effect Transistors (OFET), and Organic Light-Emitting Transistors 
(OLEFET) have wide range of applications. During this study this devices are 
successfully produced in laboratory. In first for the ECD the color change in device, 
response time, and to increase efficient of color by doping carbon nanotubes to the 
conductive jell are studied. Secondly for the making light emitted organic transistor 
two kind apparatus produced first ruthenium complex molecule is used as a organic 
light emitting diode then using Poly ( ,  - dioctylfluorenyl-2,  - diyl)-co-bithioph 
main  (F T2) semiconductor light emitting polymer, as a polymeric light-emitting 
transistor (PLED) . Making OLED and PLED were preparation work for OLEFET. A 
well known strong and light-emitting polymer Poly 2 - methoxy-5 - (2 - 
ethylhexyloxy) - 1,4 - phenylenevinyl main  (MEH-PPV) and Poly 2-methoxy- 5-
(3 , -dimethyloctyloxy)-1,4-phenylenevinylene  (MDMO-PPV) is used as a thin film 
obtained by spin coating technique, and self-assembled polymer (SAM) are used 
between dielectric-semiconductor as an regenerative intermediate layer then OLED 
and OLEFET are produces. The studies done in Physics Laboratory at Gebze Institue 
of Technology and from the studies a powerful light output from the devices and 
good device stability are obtained. 
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SİLİSYUM VE GERMANYUM NANOÇUBUKLARIN ELEKTRON DEMETİ 
BUHARLAŞTIRMA SİSTEMİYLE BÜYÜTÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONU 

Thesis Title 

GRO TH AND HARA TERIZATION OF SILI ON AND GERMANIUM 
NANORODS BY ELECTRON BEAM DEPOSITION 

 Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

 

Yrd. Doç. Dr. Leyla ÇOLAKEROL ARSLAN 

ÖZET 

Bu tez çalışmasında Silisyum ve Germanyum nanoçubukların elektron demeti 
buharlaştırma sistemi (EDB) ile büyütülmesi çalışmaları yapılmıştır. Nanoçubuklar 
altın katalizör kullanılarak VLS (Buhar-Sıvı-Katı) tekniği ile büyütülmüştür. 
Büyütülen nanoçubukların fiziksel yapıları SEM (taramalı elektron Mikroskobu), 
elemental yapıları EDS (Enerji dağılım Spektroskopisi) ile incelenmiş ve istatistiksel 
çalışmalar IMAGEJ görüntü işleme programı ile yapılmıştır. İlk olarak 111  
yönelimli silisyum altlıklar üzerine yüzeydeki oksit tabaka kaldırıldıktan sonra 

111  doğrultusunda uzanan Si nanoçubukları büyütülmüştür. Yüzey temizliği çok 
önemlidir, alttaş yüzeyi oksit tabakasından arındırılmadığında nanoçubuklar 
büyümediği gözlemlenmiştir. Daha sonra 111  yönelimli altlıklar üzerine 5 C, 

00 C ve 25 C büyütme sıcaklığında silisyum ince film büyütülmüş ve 00 C'nin 
maksimum sıklıkta homojen olarak dağılmış nanoçubukların büyütülmesi için uygun 
sıcaklığın olduğu tespit edilmiştir. 00 C'de 0, -0, -1,0-1,2 ve 1,4 s biriktirme 
hızları ile de nanoçubuklar büyütülmüş ve yüzey difüzyonuna bağlı olarak 
nanaoçubukların morfolojileri ve büyüme kinetikleri incelenmiştir. Biriktirme hızı 
1.2 s ile boyları 1 m'yi bulan nanoçubukların yan yüzeylerinde nanoçubuk 
boylarının Si atomlarının difüzyon hızında olmasından ve Si atomlarının yan 
yüzeylere doğrudan tutunamadığından dolayı tırtıklar oluşrmuştur. Düşük 
biriktirme hızlarında (0. -1.0 s) ise yüzeyden yayılan Si atomlarının katkısının 
dafa fazla olmasından dolayı düz ve daha kısa nanoçubuklar büyütülmüştür. Si 
nanoçubukların büyüme rejimlerini incelemek üzere farklı büyütme sürelerinde 
büyütülen nanoçubukların morfolojileri ve büyüme kinetikleri incelenmiştir. 
Biriktirme hızı 0,  s ve 1,4 s ile 0 ve 240 dakika süresinde nanoçubuklar 

ABSTRACT 

In this thesis, silicon and germanium nanorods were grown by electron beam 
evaporation method using Au catalysts assisted VLS (vapor-liquid-solid) technique 
We examined the morphology and size of nanorods with SEM. Statistical study was 
performed with the image processing program IMAGEJ. First of all, Si nanorods 
along 111  direction were grown on Si 111  substrate after removing oxide layer 
from the substrate surface. It is found that surface cleaning was extremely 
important for the deposition of nanorods since nanrods did not from on the 
substares with a thin layer of SiO2 on them. We have investigated the grown at 
different growth temperatures of 5 C, 00 C and 25 C, and we have found that 

00 C is the most suitable growth temprature to obtain highly frequent and 
uniformly distributed nanorods. We have also grown nanorods with 0, -0, -1,0-1,2 
and 1,4 s deposition rates at 00 C substrate temprature and the roles of 
deposition rate and corresponding surface diffusion on the Si NW growth kinetics 
were examined. The surface morphology is composed of long whiskers ( 1 m) 
tapered with faceted sidewalls in the high deposition rate regimes (above 1.2 s) 
due to their length which is comparable with the adatom diffusion and the direct 
adsorption of Si atoms on the sidewalls. The characteristic morphology was 
composed of shorter straight rods in the low deposition rate regimes (0. -1 s) 
because of the higher contribution of Si adatoms diffusing from the substrate to the 
NW growth. Growth regime of nanorods was examined by varying the growth time. 
We investigated the morophology and growth kinetics of nanorods after 
evaporating Si with the rates of 0,  and 1,4 s for 0min and 240min and at low 
deposition rates thin nanorods growth faster then thicker nanorods but incresing 
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büyütülmüş ve düşük biriktirme oranlarında ince naoçubuklar yüksek biriktirme 
oranlarında ise kalın nanoçubuklar daha hızlı büyümüştür. Daha sonra 00 C, 50 
C ve 00 C de Ge nanoçubuklar 111  yönelimli silisyum altlık üzerinde 

büyütülmüştür. Si nanoçubuklardan farklı olarak Ge nanoçubuklar 111  yönelimli 
altlıklar üzerinde rastgele yönelimli büyümüştür. 50 C büyütme sıcalığında 
ortalama boyları en uzun ve en fazla sıklıkta Ge nanoçubuklar büyütülmüştür. 

the deposition rate causes that thicker nanorods grow faster then thinner nanorods. 
Finally, Ge nanorods were grown on 111  substrate at differnt growth 
tempratures of 00 C, 50 C and 00 C. Unlike the Si nanorods, Ge nanorods 
formed on Si substrate in random oriantaions. Highest average length and 
frequency was observed for Ge nanorods grown at a temperature of 50 C. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Silis um  German um  ariiletken  Nanoçubuk  buhar-sı ı-katı b tme 
tekniği  elektron demeti buharlaştirma öntemi 
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ÇEKİRDEK MANYETİK/KUADRUPOL REZONANS DENEYLERİ İÇİN ÖLÇÜM 
PROBLARININ VE DESTEK ELEKTRONİK DEVRELERİNİN TASARIMI 

Thesis Title 

THE DESING OF MEASUREMENT PROBES AND SUPPORT ELE TRONI  
IR UITS FOR NU LEAR MAGNETI / UADRUPOLE RESONAN E 

E PERIMENTS 

 Öğrenci Adı / Student s Name Özer ÖNEREN 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

Prof. Dr.  

ÖZET 

Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) ve Nükleer Kuadrupol Rezonans, analitik 
uygulamalar gibi, araştırmalarda önemli hale gelmiş iki deneysel tekniktir. NMR, 
manyetik alanda çekirdek manyetik momentlerin etkileşmelerini incelerken, N R, 
bir kristal içinde bulunan elektrik alan gradyenti etkisi altında olan çekirdeğin 
elektrik kuadrupol momentiyle etkileşimi inceler. NMR, manyetik alan ile ayrılan 
çekirdek spin enerji seviyeleri arasında uygun radyo frekans alanı ile uyarılan 
geçişler sayesinde gözlemlenir. N R' da, dış bir manyetik alana ihtiyaç olmadan 
elektrik alan gradyenti ile ayrılan çekirdek spin enerji seviyeleri uygun radyo 
frekans alanı ile uyarılır. Tepki sinyalinin algılayıcı tarafından algılanması ile bilgi 
sinyali elde edilmiş olur. Geçmişten bu yana NMR ve N R da olan etkileşmeler iyi 
anlaşılır hale gelmiş, birçok sistemin dinamiklerini ve yapısını incelemek için çeşitli 
deneysel teknikler geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir. Bu tekniklerin 
birkaçı tıbbi 1  ve malzeme 2  görüntüleme, polimerlerin dinamiklerinin 
araştırılması 3 , uyuşturucu ve patlayıcı tespiti 4 , 5  olarak sayılabilir. Düşük 
frekanslarda NMR ve N R' ın, nükleer spin polarizasyonunun küçük olması 
nedeniyle tespiti zordur. Frekansın azalmasıyla standart bobin şeklindeki 
spektrometrelerin algılayıcıların hassasiyeti azalır. Yeni devre ve prob 
tasarımlarının gerekliliği düşük duyarlılık nedeniyle ortaya çıkar. N R NMR 
sinyalleri kısa durulma zamanlarına sahip maddelerin tespitinde prob devresinde 
oluşan geçici salınımların söndürülmesi gerekir. Bu nedenle sönümleme devreleri 

ABSTRACT 

Nuclear magnetic resonance (NMR) and nuclear quadrupole resonance (N R) are 
two experimental techniques which have become important in research as well as 
analytical applications. NMR studies the interaction of a nucleus with a magnetic 
field, while N R studies the interaction with the electric quadrupole moment of a 
nucleus with the electric field gradient in a crystal. In NMR, the transitions between 
energy levels of nuclear spin split by magnetic field are stimulated with appropriate 
radio frequency field. In N R, the transitions between energy levels of nuclear spins 
split by the electric field gradient without the need for an external magnetic field, 
are stimulated with the appropriate radio frequency field. A response signal is 
sensed by probe and essential information on the substance under study is 
obtained. Since the past, these approaches have become well understood, a variety 
of experimental techniques have been developed and continue to develop as tools to 
probe the structure and dynamics of many systems. These techniques include 
medical 1  and materials imaging 2 , investigations of the dynamics of polymers 
3 , the detection of narcotics and explosives 4 , 5  and many others. Difficulties in 

NMR and N R techniques at low frequencies are appeared due to small nuclear spin 
polarization. The sensitivity of standard spectrometer's probe is reduced as the 
frequency is lowered. The necessity of the new circuit and probe designs arises due 
to the low sensitivity. Besides, in the case of substances with short relaxation times 
of N R NMR signals transient responses of the probe circuit must be suppressed. 
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kullanılır. Duplekser, gönderici ve alıcının ortak algılayıcı (algılama sensörü) 
kullanması sebebiyle, gönderici ile alıcı kısımları birbirinden ayırmak için kullanılır. 
Ayrıca elde edilen bilgi sinyalinin alıcıya yükseltilerek gönderilmesi için ön 
yükselteçler kullanılır. Tez kapsamında bu devreler ve prob yapılarıyla ilgili 
araştırmalar ve çalışmalar yapılmıştır. 

Therefore, the -switch circuits have to be used. Duplexer is used to separate parts 
of the sender and receiver due to the sender and receiver use a common probe. In 
addition, pre-amplifier is used that to amplify information signal obtained and to 
send to receiver. In this thesis, research and studies have been conducted about 
these circuits and probes. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Çekirdek kuadrupol re onans N R  çekirdek man etik re onans 
NMR  dublekser  sön mleme de releri -s itch  ön kselteç 

Te  Numarası /Thesis Number 364077 
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KATKILI VE KATKISIZ TİO  NANOTELLERİN ÜRETİLMESİ VE GAZ 
ALGILAMA ÖZELLİKLERİNİN İN ELENMESİ 

Thesis Title 

FABRI ATION OF DOPED AND UNDOPED TIO  NANO IIRES AND 
INVESTIGATION OF GAS SENSING PROPERTIES 

 Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

Prof. Dr.  

ÖZET 

Bu çalışmada, katkılı ve katkısız titanyum dioksit (TiO2) nanoyapılar hidrotermal 
yöntem ile üretilmişlerdir. retilen katkılı ve katkısız TiO2 nanoyapılar, yaklaşık 
150-300 nm çapında ve 2,5 m boyunda olup nanotel şeklinde indiyum tin oksit 
kaplı cam altlık, flor katkılı kalay oksit ince film kaplı cam altlık ve sadece cam 
altlıklar üzerinde üretilmişlerdir. TiO2 nanoteller nikel (Ni), kobalt (Co), bakır ve 
(Cu) gibi farklı metaller ile katkılanmışlardır. Katkılama işlemi gerçekleştirilirken 
nanotel formunun bozulmaması için katkı yüzdesi azami olarak 2  olarak 
sınırlandırılmıştır. Elde edilen katkılı ve katkısız metal oksit nanoyapıların yapısal ve 
yüzey karakterizasyon işlemleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve X ışınları 
kırınımı spektroskopisi (EDX) ile gerçekleştirilmiştir. Elektriksel karakterizasyon ve 
sensör testlerini gerçekleştirmek için cam altlık üzerinde bulunan katkılı ve katkısız 
TiO2 nanotellerin üzerine ısıl buharlaştırma yöntemi ile altın (Au) interdijital 
elektrot (IDT) yapısı kaplanmıştır. Elektriksel karakterizasyon ve sensör ölçümleri 
atmosfer koşulları ve sıcaklığı kontrol edilebilen ölçüm hücresinde 
gerçekleştirilmiştir. Katkılı ve katkısız TiO2 nanotellerin gaz algılama özelliklerini 
incelemek için üretilen numuneler farklı sıcaklık ve farklı konsantrasyonlarda uçucu 
organik bileşiklere ((VOCs), Kloroform, İzopropil alkol, CCl4, Etanol ve Metanol) ve 
zararlı ve patlayıcı özelliğe sahip gazlara (azot dioksit (NO2) ve hidrojen (H2)) karşı 
test edilmiştir. Sensör testlerinde üretilen örneklerin etanol, metanol, H2 ve CCl4'e 
karşı cevap verdiği gözlemlenmiştir. TiO2 nanotellerin farklı metaller ile 
katkılanması ile birlikte sensör cevabı, cevap süresi ve geri dönüş süresi gibi sensör 

ABSTRACT 

In this work, doped and undoped titanium dioxide (TiO2) nanostructures were 
fabricated by hydrothermal method. This doped and undoped titanium dioxide 
nanostructures were produced on indium tin oxide coated glass substrate (ITO), 
fluorine doped tin oxide coated glass substrate (FTO), silicon wafer (Si) and 
uncoated glass substrate as nanowires which have approximately 150-300 nm 
diameter and 2,5 m length. TiO2 nanowires were doped various metals as Nickel 
(Ni), Cupper (Cu) and Cobalt (Co). While doping operation was carried out, doping 
amounts mostly as 2  were limited to incase nanowires form break down. The 
structure and surface characterization's operations of this given doped and 
undoped metal oxide nanostructures were made via Scanning Electron Microscope 
(SEM) and X-Ray Diffraction Spectroscopy (EDX). Because electrical 
characterizations and sensor tests carrying out, the gold interdijital electrodes was 
coated with thermal evaporation on glass substrate which was on doped and 
undoped TiO2 nanowires. Electrical characterizations and sensor measurements 
were realized in measurement cell that can be control atmospheric conditions and 
temperature. The produced samples for investigating of gas sensing properties of 
doped and undoped nanowires were tested against to vapour compound 
component ((VOC), Chloroform, İzopropile alchole, CCl4, Ethanol and Methanol) and 
which has hazardous and exploitive properties as nitrogen (NO2) and hydrogen 
(H2). In sensor test, the samples gave response to hydrogen, CCl4, Ethanol and 
Methanol. Together with TiO2 nanowires doped with various metal, in sensor 
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özelliklerinin iyileştirildiği gözlemlenmiştir. response, response time and recovery time were observed improvement. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords TiO  nanotel  hidrotermal öntem  a  sensör 

Te  Numarası /Thesis Number 364059 
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ESNEK ALTTABAN ÜZERİNE BÜYÜTÜLEN ORGANİK ALAN ETKİLİ 
TRANSİSTÖRLER VE ELEKTRİKSEL KARAKTERİZASYONLARI 
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ORGANI  FIELD EFFE T TRANSISTORS GRO N ON FLE IBLE SUBSTRATE 
AND ELE TRI AL HARA TERIZATION 

 Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

 

Prof. Dr. Sait Eren SAN 

ÖZET 

Yeni nesil esnek organik elektronik teknolojilerinin öncüsü, organik alan etkili 
transistörler (OFET) dir. Günümüzde kullanım alanları da gittikçe artmaktadır. 
Mesela; akıllı pikseller, radyo frekansı ile tanımlama etiketleri, elektronik kartlar 
için sürücüler ve düz panel ekranların sürücü devreleri gibi ucuz maliyetli 
elektronik uygulamaları için büyük potansiyele sahiptirler. Klasik alan etkili 
transistörlerde aktif katman olarak silisyum ve germanyum gibi inorganik 
yarıiletken malzemeler kullanılırken, OFET'lerde organik yarıiletken malzemeler 
kullanılır. rr-P3HT polimeri, çözelti bazlı kaplanabilmesi ve düşük maliyetli 
olmasından dolayı çok kullanılan bir organik yarıiletkendir. Yaptığımız bu tez 
çalışmasında, ITO kaplı pet alt taban üzerinde esnek organik alan etkili transistörler 
başarıyla üretilmiş ve I-V karekterizasyon eğrileri elde edilmiştir. Bu eğriler 
değerlendirilerek üretilen esnek OFET'i karakterize eden eşik voltajı, akım 
açık kapalı oranı ve yük-taşıyıcı mobilitesi gibi parametreler hesaplanmıştır. Bu 
karakterizasyon işlemlerinin tümü Keithley 4200SCS cihazı ile yapılmıştır. 

ABSTRACT 

The pioneer of new generation flexable, organic elektronic devices are organic field-
effect transistors (OFETs). At the present time, their area of usage are increasing. 
For example, they have a great potantial for smart pixels, radio frequency 
identification tags, drivers for electronic papers, and driving circuits for flat-panel 
displays. While semiconductors like Si, Ge are used for active layer in conventional 
field-effect transistor, organic semiconductors are being used in OFETs. rr-P3HT 
(regio-regular poly(3-hexylythiophene)) is a commonly used organic semiconductor 
because of its low cost and possibility of solution based coating. Furthermore, 
organic materials allows us to make flexible electronic devices. In this thesis, organic 
field-effect transistors were grown on flexible substrate (plastic). The substrate was 
coated by indium tin oxide (ITO). We have used rr-P3HT as organic semiconductor 
and polly methyl metacrylate (PMMA) as gate dilectric. As a result of 
characterization, thershold voltages, current onn off ratios and charge carrier 
mobilities were optained and compared with each other. All characterizations made 
by Keithley 4200 SCS device. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords OFET  or anik mal emeler  rr-P HT 

Te  Numarası /Thesis Number 351953 
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ÖZET 

Fiziksel olarak esnek, büyük alanlara uygulanabilen ve düşük maliyetli güneş hücresi 
üretmek için konjuge polimerler kullanılması yaygın olarak çalışılmaktadır. 
Polimerlerin avantajı, film yapımında polimer çözeltiler kullanılması sebebiyle hızlı 
ve düşük maliyete sahip olmasıdır. Sadece konjuge polimerlerden oluşmuş 
fotovoltaik bir cihaz, aktif materyal olarak oldukça düşük elektron mobilitesi 
gösterir ve bu da sınırlı bir performansa neden olur. Hibrit güneş hücreleri bu 
sorunu ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. N-tipi polimerler başta olmak üzere 
konjuge polimer ve metal oksit tabanlı hibrit güneş hücrelerinin avantajlarından biri 
organik alıcı materyalin yüksek elektron mobilitesidir. Büyük eksiton bağlanma 
enerjisine, geniş bant aralığına, termal ve kimyasal kararlılığa sahip aynı zamanda 
çevre dostu bir malzeme olan inko Oksit (ZnO) organik:inorganik güneş 
hücrelerinde elektron alıcı materyal (n-tipi) olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada 
ZnO ince filmler, ters tip güneş hücrelerine uygun olarak ITO altlık üzerine üç 
elektrotlu elektrokimyasal kaplama yöntemi kullanılarak kaplanmıştır. En uygun 
aktif katman (P3HT:PCBM) oranları ve elektrokimyasal kaplama süreleri 
belirlendikten sonra, ZnO muhtelif metallerle (Cu ve Mn) katkılanmıştır. Bakır 
katkısı hücre veriminde olumsuz etki yaratırken, Mangan katkısı katkısız ZnO'ya 
göre yüksek verim sağlamıştır. 

ABSTRACT 

Conjugated polymers are commonly used for the production of solar cells that 
physically flexible and widely implementable with low costs. The advantage of the 
polymers is that while producing layers, using polymer solutions reduces the cost 
and increases the speed. A photovoltaic device that has only been formed by 
conjugated polymers shows a very low electron mobility as an active material, and 
that causes a limited performance . Hybrid solar cells have been developed in order 
to deal with this matter. One advantage of the hybrid solar battery cells which based 
on conjugated polimers -starting with the n-type polimers- and metal oxides is that 
the organic acceptor material has a high electron mobility. The Zinc Oxide (ZnO) is 
used as electron acceptor material (n-type) in organic:inorganic solar cells for 
having a high exciton bonding energy, a wide bandwidth, thermal and chemical 
stability and being environment friendly as well. In this study, thin films have been 
coated by the method of electrochemical deposition with three electrodes on ITO 
substrate which is appropriate for inverted solar cells. After determining the 
optimal active layer (P3HT:PCBM) rates and electrochemical deposition periods, 
ZnO has been doped with various metals (Cu  Mn).While cupper doping has 
negative effect on cell performance, manganese doping is more efficient than pure 
ZnO. 
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ÖZET 

Güneş hücrelerinin verimleri, gelişen teknoloji ve yeni tekniklerin kullanılmasına 
paralel olarak gelişmektedir. Bununla beraber bu gelişme, organik güneş 
hücrelerinin geniş çapta kullanımı için tek başına yeterli değildir. Güneş panelinin 
uygulanacağı yüzey de önemlidir. Günümüzde ticari olarak kullanılan geleneksel 
güneş hücrelerinden farklı olarak, organik güneş hücreleri önemli ölçüde hafif, 
esnek ve herhangi bir yüzeye uygulanabilecek özelliktedirler. Bu tezin temel amacı, 
esnek nitelikli organik güneş hücrelerinin fiziğinin ve yapısının araştırılması ve 
karakterizasyonunun yapılmasıdır. PET alttaban kullanılarak üretilen organik güneş 
hücrelerinden makul verim değerleri elde edildi. retilen esnek nitelikli organik 
güneş hücrelerinin ömrü, çalışma prensibi ve yapısının daha iyi anlaşılabilmesi için, 
farklı malzeme kombinasyonları, bükülme açıları ve cihaz mimarileri analiz edildi. 
Sonuç olarak bu esnek nitelikli organik güneş hücreleri, aynı malzemeler 
kullanılarak aynı mimaride üretilen cam tabanlı organik güneş hücreleri ile 
karşılaştırıldı. 

ABSTRACT 

Solar cells efficiencies are improving in parallel with developing technology and 
techniques. However this is not enough alone to widespread usage of the solar cells. 
The surface where the solar cell module is to be installed is another important 
parameter. Unlike the conventional solar cells which are commercially used today, 
organic solar cells are remarkably light and flexible and conforming to virtually any 
installation surface. The primary goal of this thesis is to study the physics, structure 
and characterization of flexible organic solar cells. Organic solar cells were designed 
and fabricated on flexible PET substrate which demonstrated a reasonable 
efficiency. Changes in the parameters with different material combinations, bending 
angles, and device architectures are analyzed to better understand the structure, 
operation and lifetime stability of the presented flexible organic solar cells. Finally, 
results of these flexible solar cells were compared with a rigid organic solar cell 
which was fabricated on glass substrates using same materials and assembly. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Esnek or anik neş h creleri  ığın heteroeklem istikrar  HT/P BM 
karışımı 
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ÖZET 

inko oksit (ZnO) nanoteller, son zamanlarda, sensör, saydam elektronik, 
optoelektronik ve fotonik uygulamalarında kullanım açısından yoğun ilgi 
çekmektedir. ZnO-tabanlı nanomalzemelerin en cazip tarafı geniş-skalada nispeten 
ucuz yöntemlerle üretilebiliyor olmalarıdır. Altıgensel ve üçgensel kesit alanına 
sahip ZnO nanoteller günümüzde kolaylıkla sentezlenebilmektedir. inko oksit 
nanotellerinin elektronik yapılarının belirlenmesi ve nanotel morfolojisi ile 
elektronik yapının nasıl değiştiğinin keşfedilmesinin, zikredilen teknolojik 
uygulamalar açısından, önemi açıktır. Bu nedenle, bu tezde çeşitli kalınlıklarda, 
altıgensel ve üçgensel ZnO nanotellerin elektronik bant yapıları, hesaplamalı 
yöntemler kullanılarak, yoğunluk fonksiyoneli teorisi (DFT) çerçevesinde, 
incelenmiştir. Standart yoğunluk fonksiyonel hesaplamalarının, yerel elektronik 
durumlar içeren malzemeler için, tatmin edici sonuçlar vermediği bilinmektedir. Bu 
yüzden, hibrit fonksiyonel ve DFT U yöntemlerinin birleştirildiği bir yaklaşım bu 
çalışmada geliştirilmiştir: Mesafe–ayrımlı Heyd-Scuseria-Ernzerhof (HSE) hibrit 
fonksiyoneli Hubbard U ile birleştiren hibrit-fonksiyonel U hesaplamaları 
gerçekleştirilmiştir. Bu yaklaşımın geçerliliği şöyle kanıtlanmıştır: Yerel d 
elektronları içeren II-VI yarıiletkenlerinin bir altkümesi olan çinko ve kadmiyum 
mono-kalkojenleri bir test kümesi olarak ele alınmış ve bunlar için gerçekleştirilen 
hesaplamaların sonuçları deneysel veriler ile karşılaştırılmıştır. HSE U yaklaşımının 
hem elektronik hem de kristal yapı ve enerjetiğinde iyileştirmeler sağladığı 
bulunmuştur. Bu nedenle, ZnO nanotelleri için de yoğunluk- ve hibrit-fonksiyoneli 

ABSTRACT 

Zinc oxide (ZnO) nanowires have recently attracted a great deal of interest for their 
use in sensor, transparent electronics, optoelectronics and photonic applications. 
The most attractive aspect of ZnO-based nanomaterials is their large scale 
production via rather cheap methods. ZnO nanowires with hexagonal or triangular 
cross section have currently been synthesized readily. Elucidation of the electronic 
structure of zinc oxide nanowires and exploring how the electronic structure varies 
with its morphology is clearly important for the foregoing technological 
applications. Thus, in this thesis, the electronic band structure of hexagonal and 
triangular ZnO nanowires of various thicknesses has been investigated via 
computational methods within the framework of the density functional theory 
(DFT). Standard density functional calculations are known to yield unsatisfactory 
results for materials with localized electronic states. For this reason, an approach 
that combines hybrid functional and DFT U methods has been developed in this 
study: hybrid-functional U calculations that combine a range-separated Heyd-
Scuseria-Ernzerhof (HSE) hybrid functional with Hubbard U were carried out. This 
approach has been validated as follows: Zinc and cadmium monochalcogenides, a 
subset of II-VI semiconductors with localized d electrons, has been taken as a test 
set and the results of the calculations performed for them are compared to the 
experimental data. It is found that HSE U approach yields an improved description 
not only of the electronic structure but also of the crystal structure and energetics. 
Hence, along with density- and hybrid-functional calculations, HSE U calculations 
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hesaplamalarının yanısıra HSE U hesaplamaları da gerçekleştirilmiştir. Böylece 
nanotel morfolojisine bağlı olarak geometrik, enerjetik ve elektronik özelliklerin 
nasıl değiştiği araştırılmıştır. ZnO nanotellerinin bant aralığının nanotel kesit alanı 
ile ters orantılı olarak değiştiği bulunmuştur. Nanotel bant aralığı, sınırlama 
etkilerinin ve boyut bağımlılığının sonucu olarak, ZnO katısına göre daha büyüktür. 

were carried out for ZnO nanowires. By this way, the change of geometric, energetic 
and electronic structures features depending on nanowire morphology has been 
investigated. It is found that the band gap of ZnO nanowire is inversely proportional 
to the cross-sectional area. The nanowire band gaps are wider than the bulk ZnO 
band gap, as a result of confinement effects and size dependence. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Çinko oksit nanotelleri  II-VI arıiletkenleri  oğunluk fonksi oneli 
hesaplamaları  hibrit fonksi oneli hesaplamaları  elektronik bant apısı 
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ÖZET 

Bu çalışmada, genel olarak AIIIBIIIC2VI şeklinde gösterilen bileşiklerden katmanlı 
TlGaSe2 kristalleri incelenmiştir. TlGaSe2 kristali ferroelektrik yarıiletken grubuna 
aittir ve gözlenen birçok özelliği bununla ilişkilidir. Kristal direk bant geçişine sahip 
olup bant aralığı oda sıcaklığı civarında 2.11eV ve 10K’de 2.1 eV’tur. Elektriksel 
ölçümlerin yapılabilmesi için farklı köklerden alınmış kristallere altın (Au), indiyum 
(In), bakır (Cu) kontaklar yapılmıştır. Elektrik alan uygulanarak ve elektrik alan 
uygulanmadan farklı sıcaklıklarda ( 0-300K) I-V ve PV(𝜆) karakteristikleri 
ölçülmüştür. Kristalin göstermiş olduğu I-V ve PV(𝜆) karakteristiğine göre 
fotovoltaik özellikleri incelenmiş ve kristalin fotovoltaik karakteristiği 
yorumlanmıştır. Elektrik alan altında soğutularak ölçülen I-V karakteristiği asimetrik 
bir yapı göstermiş ve buna bağlı olarak da PV(𝜆) karakteristikleri incelendiğinde 
kristalin fotovoltaik özelliklerinin arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca soğutma sırasında 
uygulanan alanın yönü asimetrinin yönünü de belirlemektedir. Uygulanan elektrik 
alanla fotovoltajın artması kristal ile yapılan kontak arasında bir bariyer oluşarak 
yapının metal-yalıtkan-yarıiletken yapı gibi davrandığı şeklinde yorumlanmıştır.  
 

ABSTRACT 

In this work, generally in AIIIBIIIC2VI of the compounds shown in the form layered 
cystals TlGaSe2 were investigated. TlGaSe2 ferroelectric semiconductor crystal 
belongs to the group and observed many features that are associated with it. Crystal 
has a direct band pass and band gap is 2.11ev around room temperature and in 10K 
band gap is 2.1  eV. In order to make electrical measurements of the crystals 
obtained from the different root gold (Au), indium (In), copper (Cu) were made 
contact. Applying the electric field and the electric field without applying at 
different temperatures ( 0-300) IV and PV ( ) characteristics were measured. Have 
shown that crystalline IV and PV ( ) according to the characteristics of the 
photovoltaic properties of crystalline photovoltaic characteristics were examined 
and interpreted. With cooling in an electric field measured IV characteristic showed 
an asymmetric structure, and consequently also the PV ( ) characteristics of 
crystalline photovoltaic characteristics examined had risen. Also during cooling of 
the applied field direction in the direction of the asymmetry determines. Applying 
the electric field increasing fotovoltage and create a barrier between crystal and 
contact. The resulting structure behaves as metal-insulator-semiconductor 
structures is interpreted as. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Foto oltaik etki  katmanlı arıiletkenler  metal- arıiletken kontaklar 
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ÖZET 

Exchange bias etkisi, tek yönlü anizotropik davranışı nedeniyle, spine bağlı saçılma 
gösteren spin vanaları gibi yapılarda önemli bir rol oynamaktadır. FM AFM 
arayüzeyindeki değiş-tokuş etkileşimlerinden kaynaklanan bu etki, alanda soğutma 
işleminden sonra histerezis döngüsünde belirli bir kayma olarak gözlenir. Dik 
mıknatıslanma gösteren exchange bias sistemleri ile ilgili çalışmalar yaklaşık on 
yıldır yayınlanmaktadır. Dik exchange bias (DEB) sistemleri, bilimsel ve teknolojik 
açıdan önem kazanmakla beraber yüksek yoğunluklu bilgi saklama ortamları için de 
bir kırılma noktası olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada mıknatıslanma 
yöneliminin ferromanyetik nikel tabakasının kalınlığına bağlı olarak değişimi 
araştırıldı. Kullanılan Ni CoO(20 ) numuneler, Ni kalınlığı 12 ila 30Å arasında 
değişmek üzere magnetron sputter sisteminde hazırlandı. Kalınlık manyetik 
özellikler bakımından önemli bir parametre olduğundan dolayı numunelerin 
kalınlıkları hassas bir şekilde kontrol edildi. Bu amaçla x-ışınları fotoelektron 
spektroskopisi (XPS) kullanıldı. Ayrıca numunelerin kimyasal karakterizasyonu için 
de XPS'ten yararlanıldı. Numunelerin kolay ve zor eksenleri manyeto-optik Kerr 
etkisi (MOKE) tekniği kullanılarak, oda sıcaklığında belirlendi. Bu ölçüm sonucu 
belirlenen en uygun numunenin (Ni(22Å) CoO(20Å)) exchange bias ölçümleri, 
titreşimli örnek manyetometresi (VSM) kullanılarak, 10K'den oda sıcaklığına, 10K 
adımlarla yapıldı. Örnek düzlemine paralel ve dik olarak yapılan ölçümlere göre 
exchange bias alanı ve engelleme sıcaklığı değeri sonuç olarak gösterilmiştir. Bu 
sonuçlara göre nikel ultra-ince filmin dik mıknatıslanma göstermesi sonucunda, 

ABSTRACT 

Exchange bias effect plays a critical role in spin-dependent scattering mechanisms, 
such as spin valve structures, due to its unidirectional character. It manifests itself 
as a certain shift in magnetic hysteresis loop because of exchange interactions at the 
FM AFM interface, after field cooling process. Exchange biased systems with 
perpendicular magnetization have been reported starting from nearly a decade ago. 
Perpendicular exchange bias (PEB) systems also gained importance both 
scientifically and technologically, and commonly considered as a breakthrough for 
high density storage media. In this study, the thickness dependency of 
magnetization orientation of ferromagnetic nickel layer is investigated. Magnetron 
sputtered thin films were prepared as a series of Ni CoO(20Å) while Ni thickness 
ranges from 12 to 30Å. Since the thickness is a key feature for magnetic properties, 
the deposition rate must be well-controlled. For that purpose, thickness calibration 
was performed by using x-ray photoelectron spectroscopy. XPS was also used for 
chemical characterization of the samples. Hard and easy axes of magnetization were 
determined by using magneto-optical Kerr effect (MOKE) at room temperature. 
Exchange bias properties of the selected sample (Ni(22Å) CoO(20Å)) have been 
observed by vibrating sample magnetometer (VSM), from 10K to room temperature 
at an interval of 10K. Exchange bias field and blocking temperature values of in-
plane and out-of-plane measurements are given as a result. According to the results, 
perpendicular exchange bias was observed in Ni CoO bilayer due to the out-of-
plane magnetization orientation of nickel ultrathin films. 
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Ni CoO sisteminde dik exchange bias etkisi gözlenmiştir. 
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Bu tez çalışmasında GaAs alttaş saçtırma tekniği ile büyütülmüş Pt(30 )  Co(5 )  
IrMn(30 )  Pt(30 ) ve Pt(30 )  Co(5 )  Pt(5 ) IrMn(30 )  Pt(30 ) 
örneklerinin yapısal ve manyetik özellikleri incelendi. X-ışını yansıması tekniği ile 
örneklerin kalınlıkları, yoğunlukları ve pürüzlülükleri belirlendi. Örneklerin 
manyetik özelliklerinin belirlenmesi için VSM ve MOKE teknikleri kullanıldı. Oda 
sıcaklığında örneklerin kolay eksenini belirlemek için örnek düzlemine dik ve 
paralel manyetik alan uygulanarak her iki sistemde ölçümler yapıldı. Ölçüm 
sonuçlarına göre Pt(30 )  Co(5 )  IrMn(30 )  Pt(30 ) örneği dik 
mıknatıslanmaya olduğu bulundu. Pt(30 )  Co(5 )  Pt(5 ) IrMn(30 )  Pt(30 ) 
örneğinin ise örnek düzleminde kolay eksene sahip olduğu görüldü. VSM tekniği ile, 
örneklerin kolay eksen yönünde belirli sıcaklıklarda mıknatıslanma ölçümleri 
yapıldı. 

ABSTRACT 

In this thesis, We investigate the structural and magnetic properties of Pt(30 )  
Co(5 )  IrMn(30 )  Pt(30 ) and Pt(30 )  Co(5 )  Pt(5 ) IrMn(30 )  Pt(30 ) 
grown GaAs substrates by sputtering. Thin films thickness, density and surface or 
interface roughness are determined by using XRR technique. Magnetic properties 
have been measured by VSM and MOKE system. Both out-of-plane and in-plane 
hysteresis curves were measured at room temperature to determine easy axis of 
samples. The results have shown that Pt(30 )  Co(5 )  IrMn(30 )  Pt(30 ) 
sample has perpendicular magnetic anisotropy, but Pt(30 )  Co(5 )  Pt(5 )  
IrMn(30 )  Pt(30 ) sample has easy axis in the film plane. M versus H loops were 
recorded at selected temperatures by VSM magnetometry. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Ka dırma etkisi  ferroman etik mal emeler  antiferroman etik 
mal emeler  man etik ani otropi  titreşimli örnek man etometresi 
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Bu çalışmada farklı konsantrasyonlarda Fe3O4 katkılı kitosan polimerlerinin 
üretimi, yapısal ve manyetik karakterizasyonu üzerine çalışılmıştır. Solution casting 
metoduyla hem vakum ortamında hem atmosferde 4 ayrı oranda sentezlenen demir 
oksit (Fe3O4) katkılı nanokompozit polimerlerin yapısal ve manyetik 
karakterizasyonu yapılmıştır. Yüksek çözünürlüklü transmisyon elektron 
mikroskobu (HR-TEM) , taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve enerji dağılımlı x-
ışını spektroskopisiyle (EDX), üretilen ince filmlerin yapısal karakterizasyonu 
yapılırken titreşimli örnek manyetometresi (VSM) ve ferromanyetik rezonans (FMR) 
teknikleriyle örneğin manyetik karakterizasyonu yapıldı. Bunlarla birlikte 
örneklerin mikrodalga absorblama karakteristiği Vektörel Netvork Analizör (VNA) 
cihazıyla analiz edilmiştir. Yüksek özünürlüklü Geçirimli Elektron Mikroskobu (HR-
TEM) ölçümlerinde, Fe3O4 nanoparçacıklarının ortalama büyüklüklerinin 40nm 
civarında olduğu gözlemlenmiştir. FMR sonuçlarına göre ise, atmosferde ve vakum 
ortamında sentezlenmiş Fe3O4 katkılı kitosan polimerleri, blok sıcaklığının altında 
ferromanyetik, üstünde ise süperparamanyetik davranış sergilediği gözlemlenmiştir. 
VNA ölçümlerinde ise süperparamanyetik davranış sergileyen kitosan polimerinin 
mikrodalga absorblama karakteristiği düşük yansıma göstermektedir. Sonuç olarak, 
kitosan polimerinin çok iyi manyetik özellikler gösteren kompozit filmler şeklinde 
üretilebilmesinin mümkün olduğu gösterilmiştir. 

ABSTRACT 

In the present study , it was studied on the production and also structural and 
magnetic characterization of Fe3O4 doped chitosan polymers in different 
concentrations. Both in the atmosphere and vacuum environments structural and 
magnetic characterization of iron oxide (Fe3O4) doped nanocomposite polymers, 
which synthesized in 4 different ratios, were performed with solution casting 
method. The thin-film structural characterization was performed with High 
Resolution Transmission Electron Microscopy (HR-TEM), Scanning Electron 
Microscopy (SEM) and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX), while the 
Vibrating Sample Magnetometer (VSM) and the Ferromagnetic Resonance (FMR) 
techniques were used for magnetic characterization of the sample. Along with these, 
characteristics of the samples to absorb microwave were analyzed with the Vector 
Netvork Analyzer (VNA) device. The average size of Fe3O4 nanoparticles were 
observed to be around 40nm at the measurements with High Resolution 
Transmission Electron Microscopy (HR-TEM). According to the results of the FMR, 
the synthesized Fe3O4 doped chitosan polymers have been observed ferromagnetic 
behavior below the block temperature and above that temperature observed 
superparamagnetic behavior in the atmosphere and in the vacuum. And also VNA 
measurements showed that, microwaves absorbing characteristic of the chitosan 
polymers having superparamagnetic behavior exhibit low reflectance. As a result, it 
has been shown that the chitosan polymers can be produced in the form of 
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composite films with good magnetic properties. 
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Bu çalışma, periferal ve nonperiferal alkil-tiya sübstitüe ftalosiyanin bileşiklerinin 
manyetik özelliklerinin incelenmesini içermektedir. alışmada, öncelikle hem 
periferal hem nonperiferal pozisyonlarda bakır ve kobalt içeren ftalosiyanin 
bileşikleri sentezlenmiş, daha sonra bu moleküllerin her biri için VSM (vibration 
sample magnetometer) ile sabit manyetik alanda mıknatıslanma ölçümleri ve oda 
sıcaklığında ESR (electron spin resonance) ölçümleri alınmıştır. VSM ölçümleri 
sonucunda malzemelerin hepsinin Curie-Weiss yasasına uyduğu belirlenmiş ve 
grafiklere uygulanan fitler yardımıyla Curie ve Weiss sabitleri hesaplanmıştır. 
Nonperiferal bakır ftalosiyanin yapısında TIP (temperature independent 
paramagnetism) olduğu ve bu molekülde komşu moleküllerin metal merkezleri 
arasında antiferromanyetik etkileşme olduğu belirlenmiştir. Periferal bakır 
ftalosiyanin yapısında ise diamanyetik katkı olduğu ve bu molekülde komşu 
moleküllerin metal merkezleri arasında zayıf ferromanyetik etkileşme olduğu 
anlaşılmıştır. nonperiferal bakır ftalosiyanin ve periferal bakır ftalosiyanin 
molekülleri için etkin manyetik moment değerleri sırasıyla 1. 5 ve 1.55 olarak 
belirlenmiştir. Periferal kobalt ftalosiyanin ve nonperiferal kobalt ftalosiyanin 
yapılarının her ikisinde de TIP olduğu; ayrıca hem periferal kobalt ftalosiyanin, hem 
de nonperiferal kobalt ftalosiyanin moleküllerinde komşu moleküllerin metal 
merkezleri arasında ferromanyetik etkileşme olduğu belirlenmiştir. Etkin manyetik 
moment değerleri ise periferal kobalt ftalosiyanin için 1. , nonperiferal kobalt 

ABSTRACT 

This study investigates the magnetic properties of chemical compounds which are 
peripheral and nonperipheral alkyl-thia substitue phthalocyanines. In this study, 
first phthalocyanine molecules were synthesised which include copper and cobalt at 
peripheral and non-peripheral positions. After then, for each molecule, 
magnetisation measurements were done by using VSM (vibration sample 
magnetometer) when the magnetic field intensity was constant. ESR (electron spin 
resonance) measurements were done at room temperature. As a result of VSM 
measurements, for each molecule shows Curie-Weiss behavior, and Curie and Weiss 
constants are calculated from fit of experimental data. It is observed that non-
peripheral copper phthalocyanine structure has TIP (temperature independent 
paramagnetism) and weak antiferromagnetic intramolecular interaction is 
identified between metal center of these molecules. In peripheral copper 
phthalocyanine structure, diamagnetic contribution and weak ferromagnetic 
intramolecular interaction between metal center of these molecule are observed. 
For non-peripheral copper phthalocyanine and peripheral copper phthalocyanine, 
effective magnetic moment values are calculated as 1. 5 and 1.55 respectively. It is 
obtained that structure of both non-peripheral, and peripheral cobalt 
phthalocyanine molecules have TIP and also ferromagnetic intramolecular 
interaction between their metal center. The effective magnetic moment value is 
calculated for peripheral cobalt phthalocyanine as 1. , and for non-peripheral 

120



Fizik  AB  Yüksek Lisans Programı Physics Master of Science                                   

 
ftalosiyanin için ise 1. 2olarak hesaplanmıştır. ESR ölçümleri sonucunda ortalama g 
değerleri nonperiferal ve periferal bakır ftalosiyanin molekülleri için sırasıyla 1. 5 
ve 2.0 13; nonperiferal ve periferal kobalt molekülleri için sırasıyla 2.30  ve 
2.40  olarak hesaplanmıştır. Bu durum, bütün moleküllerde eksensel simetri 
olduğunu göstermiştir. Yapılan çalışmalar, ftalosiyaninlerde yer alan metal türünün 
ve sübstitüent grubun pozisyonunun manyetik özellikleri etkilediğini göstermiştir.  

cobalt phthalocyanine as 1. 2. After ESR measurements, average g-values for non-
peripheral and peripheral copper phthalocyanine are calculated as 1. 5 and 2.0 3 
respectively, g-values for non-peripheral and peripheral cobalt phthalocyanine 
molecules are 2.30  and 2.40 , respectively. All the phthalocyanine molecules 
show axially symmetric structure. Finally, type of the metal and position of 
substituent group affects magnetic properties of phthalocyanine molecules.  

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Ftalosi anin  periferal  nonperiferal  man etik du unluk  VSM  ESR 
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Yrd. Doç. Dr.  

ÖZET 

Geleneksel elektronik aygıtlar en küçük yarı iletken kanalları içerisinden geçen 
elektrik akımıyla çalışırken, bir spintronik, spin elektroniğine dayalı, aygıt spin 
kutuplu akımlarla da kontrol edilebilir. Günümüzde elektronun spini yarı iletken 
teknolojisi dışındaki alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat spin 
elektroniğinin bütün kapasitesiyle geliştirilebilmesi, yani bilgilerin hem işlenip hem 
de depolanabilmesi, metallerle mümkün değildir. Bunun yerine, eğer spintronik 
aygıtlar yarı iletkenlerden yapılabilirse, prensip olarak benzersiz manyetik hafıza 
depolama kapasitesini ve etkileyici işlem gücünü bir arada sağlayabilirler. Bunun 
gerçekleşebilmesi için yarı iletkenlerde spin taşınımı, spin kutuplu akımların 
oluşturulması ve ölçülmesi gerekmektedir. DMS'ler ev sahibi yarı iletken içerisine 
katkılanan geçiş metal atomlarının yarı iletken içerisindeki taşıyıcıları 
kutuplaştırmasıyla elde edilen malzemelerdir. Burada zor olan bir dış manyetik alan 
etkisinde kalmadan oda sıcaklığında ferromanyetik düzene sahip olan DMS'ler 
bulabilmektir. Silisyum bazlı teknolojiyle uyumlu olan germanyum'a yüksek oranda 
mangan katkılanması oda sıcaklığında ferromanyetik özellik göstermesini sağlamak 
ve bu ferromanyetik özelliği, ikinci bir geçiş elementi (Co) ile güçlendirmektir.. Bu 
tez çalışmasında Mn katkılanmış Ge yarı iletken ve Mn ile birlikte Co katkılanmış Ge 
yarı iletken ince filmlerinin hazırlama parametreleri (alttaş sıcaklığı, manyetik metal 
katkı oranı ve katkı malzemesi) optimize edilerek oda sıcaklığında ferromanyetik 
özellik gösteren yarı iletkenler elde edilmiştir. Bu yarı ilerkenler bu çalışma 
sürecinde geliştirilen ardışık katmanlı büyütme yöntemiyle büyütülmüştür. Bu 

ABSTRACT 

While conventional electronic devices are operated by flow of electric charge along 
ever-smaller semiconductor channels, a spintronic  device is also controlled by the 
flow of electron spin. Nowadays electron spin has already been extensively used 
outside the semiconductor industry. But the full promise of spintronics, which is 
processing and storing information together, cannot be realized with metals. 
Instead, if spintronic devices could be made from semiconductors, then in principle 
they would provide the unparalleled storage capacity of magnetic memory and the 
impressive computing power of semiconductor logic. DMSs are materials in which a 
host semiconductor is doped with transition metal atoms. The challenge is to find 
DMSs that exhibit ferromagnetism at room temperature without the help of an 
external magnetic field. A high concentration of Mne in Ge which is compatible with 
the Si-based technology leads to room temperature ferromagnetism. Adding a 
second transition metal (Co) may enhance ferromagnetism in these thin films. In the 
frame of this thesis, the sample preparation parameters of Mn doped Ge 
semiconductor thin films were optimized to obtain semiconductors which have 
ferromagnetic properties at room temperature. These semiconductors have been 
grown with the consecutive multilayer deposition technique which is developed 
during this study. In order to investigate the reasons for room temperature 
ferromagnetic order, crystal structure, electronic band structure and magnetic 
properties of these novel materials were measured and analyzed in a wide range of 
temperatures. Room temperature ferromagnetism is due to the doble exhange 
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yöntemle büyütülen numunelerde metalik kümeciklerin oluşumu 
gözlemlenmemiştir.. Oda sıcaklığında gözlemlenen ferromanyetizma Mn atomlarının 
Ge matrisi içerisinde pozitif yüklü iyonlar oluşturarak çift etkileşmesinden 
kaynaklanmaktadır.  

interaction of positively charged ions created by Mn atoms doped in Ge.  
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ÖZET 

Bu tez çalışmasında, Hassas Nokta Konumlama (PPP) yönteminin yüksek duyarlıklı 
konum bilgisi gerektiren çalışmalarda ölçü süresine bağlı konum belirleme 
performansının hem GPS ölçüleri hem de GPS GLONASS ölçüleri kullanılarak 
araştırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, düşük (ekvator), orta ve yüksek (kutup) 
enlem olmak üzere 3 farklı enlem bölgesinde seçilen 3 IGS noktasına ilişkin 30 
günlük ardışık 24 saatlik(günlük) RINEX verileri kullanılmıştır. Her bir noktaya 
ilişkin 24 saatlik RINEX verileri 1, 2, 3, 4,  ve 12 saatlik dilimlere ayrılarak yeni veri 
setleri elde edilmiştir. Daha sonra tüm veri setleri yalnızca GPS ve GPS GLONASS 
ölçüleri, web tabanlı online CSRS-PPP yazılımı kullanılarak değerlendirilmiştir. Tüm 
veri setlerine ait GPS-PPP ve GPS GLONASS-PPP sonuçları hem doğruluk hem de 
tekrar edilebilirlik açısından ölçü süreleri de dikkate alınarak karşılaştırmalı bir 
yaklaşımla değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to investigate the performance of Precise Point Positioning 
method depending on measurement length using GPS and GPS GLONASS data. For 
this purpose, 30-day consecutive 24-hour (daily) RINEX data of three points from 
the IGS network, where is low (equatorial), medium and high (polar) latitude 
regions, are used. 24-hour RINEX data for each point are divided into 1, 2, 3, 4,  and 
12-hour segments. Then, the entire data set of both only GPS and GPS GLONASS 
measurements were processed using CSRS-PPP web-based online software. Results 
of GPS-PPP and GPS GLONASS-PPP in terms of both measurement accuracy and 
repeatability is evaluated and interpreted with a comparative approach. 
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ÖZET 

Poly( -kaprolakton) (PCL) biyobozunabilir ve biyouyumlu bir polimerdir. Fakat 
lineer PCL'nin (LPCL) yüksek kristallenebilme özelliği, uygulamalarda problem 
oluşturmaktadır. Bu tez çalışmasında, PCL kollarından oluşan yıldız ve dallanmış 
polimerler kontrollü polimerizasyon yöntemleri kullanılarak hazırlandı. PCL 
kollarından oluşan yıldız polimerlerin kristallenebilme davranışları araştırıldı ve 
LPCL ile karşılaştırıldı. Diğer taraftan, PCL, poli(metil metakrilat) (PMMA) ve 
Politiyofen (PTh) kollarından oluşan dallanmış polimerlerin elektrokromik 
davranışları incelendi ve elektrokromik cihaz uygulamasında anodik renklenen 
malzemeler olarak kullanıldı. Tezin ilk kısmında, sekiz hidroksil (OH) fonksiyonlu ve 
Magnezyum (Mg) kompleksli porfirazin (PrSOH) bileşiği, sekiz kollu yıldız şekilli PCL 
polimerlerin (OSPCL) hazırlanmasında çoklu başlatıcı olarak kullanıldı. -
kaprolakton ( -CL) monomerinin başlatıcıya oranı değiştirilerek farklı molekül 
ağırlıklarında yıldız polimerler hazırlandı. Porfirazin çekirdekli yıldız polimerlerin 
optik, kristallide ve ısısal özellikleri incelendi. Analizler sonucunda, OSPCL 
polimerlerinin kristallenebilme eğiliminin LPCL'ye kıyasla azaltıldığı tespit edildi. 
Tezin ikinci kısmında ilk önce, üç pozisyonunda OH ve tersiyer bromür başlatıcı 
grupları bulunan yeni bir tiyofen bileşiği (monomeri) sentezlendi. Bu başlatıcı 
grupları kullanılarak Halka Açılma Polimerizasyonu (ROP) ve Atom Transfer Radikal 
Polimerizasyonu (ATRP) teknikleri ile sırasıyla -CL ve metil metakrilat (MMA) 
monomerlerinin alfa ( ) uc (terminal) pozisyonunda tiyofen bulunan 

ABSTRACT 

Poly( -caprolacton) (PCL) is a biocompatible and biodegradable aliphatic polymer. 
However, linear PCL (LPCL) has high cristallinity that causes problem during 
application process. In this thesis, PCL based star or branched polymers were 
prepared via controlled polymerization methods. The crystallinity behavior of the 
star polymers with PCL arms was examined and compared with LPCL whereas 
electrochromic properties of the branced polymers containing PCL, poly(methy 
metharcylate) (PMMA), and polythiophene (PTh) arms were investigated and 
employed as anodically coloring materials in electrochromic device application. In 
the first part of the thesis, Magnesium (Mg)-containing-porphyrazine with eight 
hydroxyl (OH) functional groups was used as a multiple initiator to prepare 
octaarmed star-shaped poly( -caprolactone) (OSPCL). The star polymers with 
different molecular weights of arms were prepared by changing the ratio of -
caprolacton ( -CL) to the initiator. Optical, thermal, and crystallization behavior of 
the star polymers were investigated. The analysis results showed that the 
crystallinity ability of the PCL chains in OSPCL are lower than that of LPCL. In the 
second part of the thesis, a novel thiophene (Th) monomer having OH and tertiary 
bromide at the thirth position of the Th ring was firstly prepared. By using these 
initiator groups, homopolymers of PCL (PCL-Th, PI) and PMMA (PMMA-Th, PII) 
having Th functional group at the alfa ( ) end (terminal) position were synthesized 
via Ring Opening Polymerization (ROP) and Atom Transfer Radical Polymerization 
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homopolimerleri (PCL-Th, PI ve PMMA-Th, PII) hazırlandı. Ayrıca, PCL-Th 
homopolimeri MMA'nın ATRP tekniği ile polimerleştirilmesinde makrobaşlatıcı 
olarak kullanıldı ve PCL ve PMMA kollarının kesişme noktasında tiyofen grubu 
bulunan PCL-b-PMMA-Th (PIII) blok kopolimeri sentezlendi. Son olarak, 
elektrokimyasal yöntem kullanılarak PI ve PIII polimerlerinin tiyofen (Th) veya pirol 
(Py) monomerleri varlığında dallanmış polimerleri hazırlandı ve elektrokromik 
özellikleri incelendi. 

(ATRP), respectively. In addition, PI was employed as a macroinitiator for the ATRP 
of MMA and gave the block copolymer containing Th group at the junction point of 
PCL and PMMA arms (PCL-b-PMMA-Th, PIII). Finally, the branched polymers of PI 
and PIII were synthesized via electrochemical method in the presence of pyrrole 
(Py) or Th and their electrochromic behaviors were investigated. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Pol -kaprolakton  ROP  ATRP  elektropolimeri as on 
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ÖZET 

Siklofosfazenler, (NPXY)n, inorganik hetero halka sistemlerinin önemli bir sınıfını 
oluşturmaktadır. Siklofosfazenlerin nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları akademik 
ve bilimsel önemleri nedeniyle araştırıcıların ilgisini çekmiş, son yıllarda bu 
reaksiyonlarla ilgili çok sayıda araştırma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. 
Özellikle tek ve çift köprülü siklofosfazen türevleri yaygın olarak çalışılmaktadır. 
Siklofosfazenlerdeki fosfor atomuna bağlı klorların, çeşitli nükleofiller ile yer 
değiştirme reaksiyonları sonucu farklı özellikler gösteren siklofosfazen türevleri 
sentezlenebilmektedir. Siklofosfazenlerin aromatik reaktifler ile etkileşimi sonucu 
oluşan tamamen sübstitüe ürünlerin floresans özellik göstermeleri 
siklofosfazenlerin aromatik reaktifler ile olan etkileşiminin önemini artırmıştır. 
Sentezlenen bileşiklerin floresans özelliklerinin incelenmesi, bu bileşiklerin metal 
tayinlerinde floresans kemosensör olarak kullanılabilirlikleri açısından önemlidir. 
Floresans yöntemi, sensör uygulamalarında son yıllarda oldukça kullanılan bir 
yöntemdir. Bu çalışmada, floreniliden köprülü siklofosfazen bileşiklerinin sentezleri 
gerçekleştirildi. Sentezlenen ve izole edilen tüm ürünler (1-40) uygun yöntemlerle 
saflaştırıldıktan sonra yapıları kütle (MALDI-TOF ve ESI-MS), 31P, 1H NMR 
spektroskopisi ve tek kristal X-ışını kırınımı tekniği (2, 5, , 15) ile yapıları 
aydınlatıldı. Sentezleri gerçekleştirilen floreniliden köprülü siklofosfazen 
bileşiklerinin fotofiziksel özelliklerini araştırmak için UV-Vis ve fluoresans 
spektrofotometresi cihazları kullanıldı. Sentezlenen bileşiklerin absorpsiyon 
(soğurma) ve floresans spektrumları tetrahidrofuran içinde incelenmiştir. Bu 

ABSTRACT 

Cyclophosphazenes, (NPXY)n, are an important class of inorganic hetero-ring 
systems. Cyclophosphazenes are attracted the attention of researchers because of 
their nucleophilic substitution reactions and the importance of academic and 
scientific. In recent years numerous studies related to these reaction were done and 
continues to be done. Especially, single-and double-bridged cyclophosphazene 
derivatives are widely studied. Cyclophosphazene derivatives show various features 
as a result of substitution reactions of the P-Cl bonds on the cyclophosphazenes 
with different nucleophilic reagents. Cyclophosphazenes which completely 
substituted with aromatic products show fluorescence properties. The examination 
of the fluorescence properties of the synthesized compounds are important bacause 
these compounds are used as chemosensor fluorescence for the determination of 
the metal. Fluorescence method for sensor applications is a method used greatly in 
recent years. In this study, the synthesis of fluorenylidene-bridged 
cyclophosphazene compounds was carried out. Synthesized and isolated products 
(1-40) were purified by suitable methods. The structures of synthesized all 
compounds were identified by 1H, 31P NMR and mass (MALDI-TOF and ESI-MS), 
spectroscopy techniques and single crystal X-ray measurements (2, 5, , 15) for 
obtained suitable crystals. The UV-Vis and fluorescence spectroscopies were used to 
investigate the photophysical and fluorescence properties of these fluorenylidene-
bridged cyclophosphazene compounds. Absorption and fluorescence spectra of the 
synthesized compounds in tetrahydrofuran were examined at the different 
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amaçla, bileşiklerin, tetrahidrofuran içerisinde değişik konsantrasyonlarda 
absorpsiyon (soğurma) ve floresans ölçümleri alınmıştır. Ayrıca sentezlenen 
bileşiklerin içerisinde değişik metal çözeltileri (Li , Na , K , Cs , Mn2 , Fe3 , Co2 , 
Ni2 , Cu2 , Zn2 , Ag , Cd2  ve Pb2 ) ilavesi ile floresans spektrumlarındaki 
değişimler incelenmiş, bu metallere karşı duyarlılıkları (kemosensör özellikleri) 
belirlenmiştir. 

concentrations. In addition to, of fluorescence spectrum changes fluorenylidene-
bridged cyclophosphazene compounds in different metal solutions (Li , Na , K , 
Cs , Mn2 , Fe3 , Co2 , Ni2 , Cu2 , Zn2 , Ag , Cd2  ve Pb2 ) were examined and 
metals sensitivity (chemosensor properties) of these compounds were determined. 
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ÖZET 

Molekül bazlı manyetler manyetik moment taşıyıcılarının birleştiriciliğine 
dayanmaktadır. Bunlar diyamanyetik bağlayıcı metal iyonları veya aktif organic 
moleküller boyunca bağlanmış metal iyonlarıdır. Metal-radical yaklaşım olarak 
bilinen son yaklaşım molekül bazlı manyetler için özellikle etkili olduğu 
kanıtlanmıştır. Yeni molekül bazlı manyetlerin yapımı yeni tip organic moleküllerin 
dizaynına dayanan metal-radikal yaklaşıma dayanmaktadır. Bu bağlamda 
çalışmamızdaki stratejimizi serbest radikaller içeren porfirin sentezleri üzerine 
odakladık. Nitekim porfirin bileşikleri spin delokalizasyonunu sağlaması beklenen ve 
manyetik etkileşimin makromolekül boyunca ve tüm yapı üzerinde iletimini 
sağlaması beklenen pi-konjuge sistemlerdir. ok geniş çeşitli kimyasal çevreler 
içindeki mükemmel kararlılıkları ve geçiş metalleri ile koordina olabilmeleri nedeni 
ile ilgimizi nitroksit radilleri üzerine topladık. Bu tez çalışmasında bir seri üzerinde 
kovalent bağlarla bağlı tBuNO, nitronil ve imino nitroksit radikalleri içeren porfirin 
makroyapıları sentezledik. Karakterizasyon çalışmaları UV-Vis, kütle ve EPR 
spektroskopisi ile yapıldı. Dahası bu çalışma boyunca bazı ilginç sentetik ara ürünler 
iyi verimlerle elde edildi ve ilk kez karakterizasyonları yapıldı. Bu olgu meso-
tetrakis(4-formilfenil)porfirin ve onun Cu(II) ve Mn(II) metal türevleri sentezi 
durumda ve bazı yeni ümit verici tetrapirolik makrohalka olan üzerlerinde nitronil 
ve imino nitroksit serbest radikaller taşıyan başlangıç maddeleri olan 2-(3,4-
disiyanofenil)-4,4,5,5-tetrametilimidazolin-3-oksit-1-oksil, 2-(3,4-disiyanofenil)-
4,4,5,5-tetrametilimidazolin-1-oksil ve 2-(4-benzaldehit)-4, 4, 5, 5-

ABSTRACT 

The preparation of Molecule-Based Magnets is based on the assembling carriers of 
magnetic moment. These may be the metal ions only with diamagnetic linkers or the 
metal ions connected through open-shell organic molecule. The building of novel 
Molecule-Based Magnets architectures following the metal-radical approach relies 
on the design of innovative open-shell organic molecular blocks. In this regard, we 
focus our strategy on the synthesis of porphyrins incorporating free radicals. 
Indeed, porphyrins compounds are -conjugated systems which should favor spin 
delocalization and the transmission of the magnetic interactions on the overall 
macrocycle and further over the all architecture. Due to their excellent stability in a 
wide variety of chemical environments, and their abilities to coordinate with 
transition metal we focus our attention on nitroxide radicals. In this dissertation a 
series of porpyrin macrocycles were synthesized, bearing tBuNO, nitronyl and 
imino nitroxide covalently linked to the skeleton. Characterization was done by UV-
Vis, Mass and EPR spectroscopy. Moreover during this work some interesting 
synthetic intermediates were obtained with good yield and characterize for the first 
time. This was the case for meso-tetrakis(4-formylphenyl)porphyrin and its 
corresponding metallated derivatives by Cu(II) and Mn(II). Some novel promising 
tetrapyrrolic macrocycle precursors bearing nitronyl and imino nitroxides free 
radicals as 2-(3,4-dicyanophenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl,2-
(3,4-dicyanophenyl) -4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl and 2-(4-
benzaldehyde)-4, 4, 5, 5-tetramethylimidazoline-1-oxyl. To the best of our 
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tetrametilimidazolin-1-oksil dir. Bildiğimiz kadarıyla, bu bileşikler nitronil ve 
nitroksit süsbstitüe porfirin türevlerinin açık bir şekilde spektroskopik tekniklerle 
karakterize edilmiş ilk örneklerini temsil etmektedirler. 

knowledge, these compounds represent the first example of nitronyl and imino 
nitroxide substituted porphyrin derivatives that have been unambiguously 
characterized by spectroscopic techniques. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Porfirin  molek ler man etik mal eme  nitroksit serbest radikal  EPR, 
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ÖZET 

Bu tez çalışmasında, 10 ve 11 üyeli mono-ansa florodioksi siklotrifosfazen 
bileşiklerinin alkoliz reaksiyonları incelendi. Öncelikle, başlangıç bileşiği olarak 
kullanılacak ansa bileşikleri sentezlendi. Bu amaçla hekzaklorosiklotrifosfazen 
(trimer), 2,2,3,3,4,4-hekzafloro-1,5-pentandiol ve 2,2,3,3,4,4,5,5-oktafloro-1, -
hekzandiol ile etkileştirildi. 10 ve 11 üyeli mono-ansa floro-dioksi siklotrifosfazen 
bileşikleri (1a, 1b) elde edildi. Mono-ansa siklotrifosfazen bileşikleri (1a, 1b) değişik 
mol oranlarında metanol ve fenol ile NaH varlığında kademeli olarak etkileştirildi. Elde 
edilen ürünlerin yapı tayinleri yapılarak nükleofilik yer değiştirme reaksiyonlarının 
hangi yolu izlediği ve mekanizmaları belirlendi. Floro pentandiol türevi mono-ansa 
siklotrifosfazen bileşiğinin (1a) değişik mol oranlarında sodyum metanolat ve sodyum 
fenolat ile kademeli olarak etkileştirilmesi sonucu metoksi türevi (2a- a ve a) 
bileşikleri ve fenoksi türevi (2b- b ve b) bileşikleri elde edildi. Daha sonra floro 
hekzandiol türevi mono-ansa siklotrifosfazen bileşiği (1b) yine değişik mol 
oranlarında sodyum metanolat ve sodyum fenolat ile kademeli olarak etkileştirildi. 1b 
bileşiğinin metanol ile olan reaksiyonu sonucu 3c, 4c, c ve c bileşikleri ve 1b 
bileşiğinin fenol ile olan reaksiyonları sonucu ise 3d, 4d, d ve d bileşikleri elde edildi. 
Elde edilen ürünlerin yapıları, element ve kütle analizleri, 1H, 1 F ve 31P NMR 
spektrumları ve uygun kristalleri elde edilebilenlerin X-ışını tek kristal incelemeleri ile 
belirlendi. Ayrıca tamamen substitue florlu bileşiklerin ( a, b, c, d) diferansiyel 
taramalı kalorimetre (DSC) ve termal gravimetrik analiz (TGA) cihazları yardımıyla 

ABSTRA T 

In this study; it was investigated alcoholysis reactions of 10- and 11-membered 
fluoro dioxy mono-ansa cyclotriphosphazene compounds. Firstly, the ansa 
compounds used were synthesized as starting material. In this aim; 
hexacholorocyclotriphosphazane (timer) was reacted with 2,2,3,3,4,4-hexafluoro-
1,5- pentanediol and 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1, -hexanediol. 10- and 11-
membered fluoro dioxy mono-ansa cyclotriphosphazene derivates (1a, 1b) were 
obtained. The obtained mono-ansa cyclophosphazene compounds (1a, 1b) were 
reacted with methanol and phenol in the presence of sodium hydride at different 
mole ratios. It was investigated the reaction pathways and mechanism of 
nucleophilic substitution at the PCl2 and PCl(OR) phosphorus atoms for the 
obtained mono, di, tri and tetra substituted compounds. Fluoro pentanediol 
derivate of mona-ansa compound (1a) was reacted with sodium methanolate at 
different mole ratios and 2a- a and a compounds were isolated from this 
reaction. 1a was reacted with sodium phenolate at different mole ratios and 2b-8b 
and b compounds were isolated from this reaction. Fluoro hexanediol derivate of 
mono-ansa compound (1b) was reacted with sodium methanolate at different 
mole ratios and 3c, 4c, c and c compounds were isolated from this reaction. 1b 
was reacted with sodium phenolate at different mole ratios and 3d, 4d, d and d 
compounds were isolated from this reaction. The structures of synthesized 
compounds were identified by 1H, 1 F, 31P NMR and mass spectroscopy 
techniques and single crystal X-ray measurements for obtained suitable crystals. 
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termal kararlılıkları incelendi.  The thermal properties of the full substituted compounds ( a, b, c and d) were 

investigated with differential scanning calorimeter (DSC) and termogravimetric 
analysis (TGA) technics.  
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ÖZET 

Polimerik jeller; şeklini muhafaza etme ve kırılmaya karşı direnç gibi katıların sahip 
oldukları bütün normal özelliklere sahip olmalarına rağmen, jelleri katılardan ayıran 
en önemli özelliklerden biri ağ yapısının içine solvent moleküllerinin yerleşerek 
polimerin bir jel oluşturması ve kuru haldeki boyutlarından daha büyük boyutlara 
şişebilmeleridir. Jeller büyük deformasyonlara dayanma kabiliyetine sahiptirler. Bu 
durum; metaller, seramikler ve plastikler gibi kuru ve sert olan çoğu endüstriyel 
maddeye karşıt bir durumdur. Sanayideki hızlı ilerlemeler ve insan yaşamına etkileri 
gibi nedenlerle son yıllarda çevre kirliliği önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu 
kirliliklerden şüphesiz en önemlisi canlıların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli ve 
olmazsa olmazı olan su kaynaklarının kirlenmesidir. oğu organik kökenli olan bu 
kirliliklerin temizlenmesi canlı hayatını korumak için oldukça gereklidir. Petrol ve 
petrokimya tesisleri, rafineri bölgeleri gibi organik kirlilik üretebilecek sanayi 
kuruluşlarının atıkları, içilebilir suyun tadını, kokusunu bozmakta, kalitesini 
düşürmekte ve çevreye çeşitli zararlar vermektedir. Ani petrol yayılması ve petrol 
ürünlerinin acil bir şekilde temizlenmesinde kullanılan en etkin teknik, onların su 
yüzeyinden ince tabakalar halinde absorbentler yardımıyla toplanmasıdır. Bu tez 
çalışmasında 1,3-1,4 siklohekzandimetanol (UNOXOLTM) ile aromatik trietoksisilan 
monomerlerinin kondenzasyonu ile çapraz bağlı polimerler sentezlendi. Tez; çapraz 
bağlı polimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve polimerlerin organik solvent 
absorblama özelliklerinin incelenmesi olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 
Sentezlenen polimerler FT-IR, katı hal 13C ve 2 Si NMR ve termal metodlar ile 

ABSTRA T 

Polymer gels are fascinating materials which differ in many aspects from ordinary 
solids. Although they possess all the normal characteristics of solids such as 
stability of shape, resistance to shear, etc., they can absorb solvent and swell to 
dimensions much larger than their dry size. Gels are capable of undergoing large 
deformation. This property in contrast to most industrial materials such as metals, 
ceramics, and plastics, are dry and hard. Owing to rapid developments in the 
industry and its consequences on human life, environmental pollution has reached 
major proportions in recent years. Undoubtedly the most important impurity is 
the pollution of water resources which is necessary and indispensable part of life. 
Organic contaminants of industrial waste which is produced by refinery areas, 
petroleum and petrochemical plants, distorts the taste and smell of potable water, 
and reduces its quality while causing various environmental damages. The most 
efficient method for urgent cleaning of sudden oil spill and oil products is the 
collection of these contaminations as a thin layer from the water surface with the 
help of absorbents. In this thesis; crosslinked polymers were obtained by 
condensation of the 1,3-1,4 cyclohexanedimethanol with aromatic triethoxysilane 
monomers. The thesis has two stages that polymerization and characterization of 
crosslinked polymers and examination of the organic solvent uptake ability of the 
polymers. Synthesized polymers were characterized by FT-IR, solid state 13C and 
2 Si NMR and also thermal methods. The main goal of this thesis is production of 
solvent absorbent polymer with high absorption capacity and using of these 
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karakterize edilmiştir. Bu tezin amacı; yüksek organik solvent absorblama özelliğine 
sahip polimerlerin sentezlenmesi ve bunların organik solventlerin çevreden 
temizlenmesi ve geri kazanımında kullanılmasıdır. Farklı trietoksisilan 
monomerlerinin polimerin özelliklerine etkileri ayrıca incelenmiştir.  

polymers for the removal of organic solvents from environment and recovery of 
these solvents. The effect of using the different triethoxysilane monomers on 
polymer properties was also examined.  
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ÖZET 

Bu tez kapsamında magnetron sputter tekniği kullanılarak ultra vakum şartlarında gaz 
difüzyon tabakası üzerine biriktirilerek hidrojenle çalışan proton değişim membranlı 
yakıt hücrelerinde kullanılmak üzere elektro katalizörler hazırlandı ve karaterize 
edildi. İlk olarak 10W ile 100W arasında değişen güçlerde gaz difüzyon tabakası 
üzerine 22 g cm2 platin katalizör kaplandı. Hazırlanan katalizörlerin elektrokimyasal 
yüzey alanı ve oksijen indirgeme parametreleri incelendi ve 25 W'ta 2  m2 gr Pt 
elektrokimyasal yüzey alanı elde edilerek 25 W'ın optimum değer olduğuna karar 
verildi. Takip eden çalışmalarda platin kaplama gücü olarak 25 W kullanıldı. İkinci 
olarak, farklı atomik oranlardaki PtCo ve 33  Ti ara katman destekli PtCo filmleri yine 
ticari karbon kağıdı üzerine, oda sıcaklığında doğru akım (DA) magnetron saçtırma 
(MS) yöntemiyle biriktirildi, titanyum ve kobaltın performans ve aktiviteleri üzerine 
etkisi incelendi. Bu filmlerin oksijen indirgenme reaksiyonuna karşı aktiviteleri 
döngüsel voltametri, lineer tarama voltametresi ve döner disk elektrot yöntemleri ile 
incelendi. İncelemeler sonucunda artan Co oranı ile elektrokimyasal aktif yüzey 
alanının arttığını ve en yüksek aktif alan PtCo(1:3) ve 33  Ti destekli PtCo(1:3) 
bulundu. Son olarak gerçekleştirilen tek hücre testlerinde Ti destekli PtCo(1:3) 
katalizörün PtCo(1:3) ve saf platin katalizörlerden çok daha yüksek performans 
gösterdiği gözlendi.  

ABSTRA T 

In this thesis, proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) catalysts were 
growth on gas diffusion layer (GDL) using magnetron sputtering technique under 
Ultra High Vacuum (UHV) conditions. Firstly, a series of ultra low loaded 
(22 g cm2) platinum catalysts were sputtered on a commercial gas diffusion 
layer with a sputtering power ranging from 10 W- 100 W. In this optimization 
step active surface areas and oxygen reduction parameters were investigated. The 
thin film prepared using 25 W sputtering power having approximately 2  m2 gr 
Pt electroactive surface area was selected as the optimum one. In the following 
studies, we always used 25 W as platinum sputtering power. Secondly, a series of 
thin PtCo, 33  Ti sublayer supported PtCo films with different metal ratios were 
deposited on a commercial GDL subsrate to investigate the titanium (Ti) and 
cobalt (Co) effect on catalytic avtivity and performance. Their electrocatalytic 
properties toward the oxygen reduction were investigated by means of cyclic 
voltametry (CV) and linear sweep voltametry (LSV) on rotating disc electrode 
(RDE). It was found that the increase of Co content leaded to rise in the 
electrochemically active surface area (EASA) reaching a maximum for PtCo (1:3) 
and 33  Ti supported PtCo (1:3). Finally, single cell experiments were performed 
and clearly showed that Ti supported PtCo (1:3) catalyst was much better than 
both PtCo(1:3) and pure platinum catalyst. Keywords: Fuel cell, Platnium-Cobalt-
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ÖZET 

Sentetik olarak elde edilen ve belirli hedeflere özgü olan tek zincirli DNA ya da RNA 
yapısındaki kısa oligonükleotidlere aptamer  denir. Aptamerlerin kullanım alanları 
çeşitli olsa da genellikle tanı ve tedavi amacıyla kullanılırlar. Bu çalışmada zatürre 
hastalığına yol açan Streptococcus pneumoniae bakterisine spesifik bağlanan ve hızlı 
bir şekilde bu bakterinin tanısında kullanılabilecek DNA aptamerlerinin seçilmesi 
amaçlandı. Bu doğrultuda, DNA aptamer kütüphanesi tasarlanıp yapay olarak 
sentezlendi ve aptamer seçim işlemi Systematic Evolution of Ligands by EXponential 
enrichment  (SELEX) yöntemiyle gerçekleştirildi. Aynı cins Streptococcus sanguinis 
bakterisi, karşıt hedef olarak kullanılarak elde edilecek aptamerlerin daha özgün 
olması amaçlandı. Bu doğrultuda, oligonükleotid kütüphanesi ilk olarak S. sanguinis 
bakterisiyle inkübe edildi (karşıt-SELEX) ve bu bakteriye bağlanmayan, geri kalan 
oligonükleotidler ayrıştırılarak S. pneumoniae bakterisiyle inkübe edildi (SELEX). 
Toplamda, bu işlemler 4 karşıt-SELEX ve 4 SELEX döngüsü olacak şekilde tekrarlandı. 
SELEX işleminin sonunda 4 adet aptamer elde edildi ve DNA dizinleri belirlendi. Akış 
sitometri (flow cytometry) tekniği kullanılarak FAM işaretli aptamerlerle yapılan 
bağlanma çalışmaları sonucu 4 aptamer içinde sadece bir aptemerin (B40) bakteriye 
zayıf bağlandığı bulunmuştur. Veriler Hill denkleminde fit edilerek aptamer B40 için 
yarı doygunluk değeri (K) 13 5  151 nM, Hill katsayısı (n) 1.55  0.20 olarak 
bulunmuştur. ok spesifik sonuç vermesi beklenen SELEX işleminden beklenilen 
sonucun elde edilememesinin olası nedenleri tartışılmıştır. 

ABSTRA T 

Aptamers are synthetic, single-stranded, short DNA or RNA oligonucleotides that 
bind with high affinity to a targeted-molecule. Despite the wide range of use, 
aptamers were generally applied for diagnostic and treatment purposes. The 
objective of this study was to find aptamers that selectively bind S. pneumoniae 
bacteria that cause pneumonia in humans. For this purpose, 5 base DNA aptamer 
library was synthesized. Using this library, the selection of aptamers was done by 
the method called Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment  
(SELEX). In the SELEX method, S. sanguinis was used as a counter target to 
increase aptamer specificity for S. pneumoniae. For this purpose, aptamer library 
was first incubated with S. sanguinis (counter-SELEX). The nonbinding aptamers 
were separated and incubated with S. pneumoniae (SELEX). In total 4 counter-
SELEX and 4 SELEX cycles were carried out. 4 aptamers were obtained and their 
DNA sequences were determined. Binding of aptamers to S. pneumoniae was 
analyzed by Flow cytometry. Among four aptamers only one (B40) was found to 
bind weakly to the bacteria. The data was fit to the Hill equation and gave half-
saturation value (K) of 13 3 151 nM and Hill coefficient (n) of 1.55  0.20. 
Overall, these results show that the aptamers obtained by SELEX method are not 
selective to S. pneumoniae, indicating that getting false positive results by the 
SELEX method is likely. 
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ÖZET 

Fotodinamik terapi, kanser tedavisinde, antibakteriyel uygulamalarda, dermatolojide, 
yaşa bağlı makula dejenerasyonunda(sarı nokta hastalığı) kullanılan alternatif bir 
tedavi yöntemidir. Uygun dalga boyunda ışığa maruz bırakıldığında aktif hale geçen ve 
fotokimyasal reaksiyonlar sonucunda sitotoksik türler oluşturan ışığa duyarlı madde, 
moleküler oksijen ve ışık fotodinamik tedavinin temel unsurlarıdır. Yüksek dalga 
boyunda absorpsiyon yapmaları, yüksek triplet hal kuantum verimleri, triplet halde 
kalma sürelerinin uzun olması ve etkili bir şekilde singlet oksijen oluşturabilme 
kapasiteleri nedeniyle ftalosiyanin bileşikleri fotodinamik terapi uygulamalarında 
kullanılabilecek hedef moleküllerdir. Bu bileşiklerin fotodinamik terapi özellikleri 
üzerine yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bir silisyum ftalosiyanin türevi olan 
Pc4, fotodinamik terapide ilaç olarak kullanılmak üzere faz II çalışmaları 
aşamasındadır. Bu tez çalışmasında fotodinamik terapide kullanılabilecek silisyum 
ftalosiyanin bileşikleri sentezlenmiştir. Ftalosiyanin halkasına eksenel olarak, 
antibakteriyel özellikleri kanıtlanan paraben türevleri ve kanserli hücrelerin 
çoğalmasını ve büyümesini engellediği kanıtlanan ibuprofen ve ketoprofen grupları 
bağlanarak çözünürlüğü artırılmış ve agregasyonu önlemek amacıyla merkez atomu 
olarak eksenel grup bağlayabilen silisyum metali kullanılmıştır. Sentezlenen 
bileşiklerden paraben türevleri ile sübstitüe edilen silisyum ftalosiyaninlerin, PDT'de 
ışığa duyarlı madde olarak kullanılabilme potansiyellerini belirleyebilmek için 
fotofiziksel ve fotokimyasal özellikleri incelenmiş, antimikrobiyal PDT'ye yönelik in-
vitro çalışmaları yapılmıştır, propanoik asit türevleri ile sübstitüe edilen SiPc'lerin 

ABSTRA T 

Photodynamic therapy is an alternative treatment method used for cancer, anti-
microbial applications, dermatology and age related macular degeneration. 
Photosensitive material, which is activated via being exposed to light under 
proper wavelength, produces cytotoxic species as a result of a photochemical 
reaction, is the key element of molecular oxygen and light photodynamic 
treatments. Phthalocyanine complexes are targeted molecules used for 
photodynamic therapy because of their abilities such as high wavelength 
absorption, high triplet state quantum yields, long triplet state duration time and 
effective singlet oxygen producing capacity. Pc4, which is a derivative of silicium 
phthalocyanine synthesized as a result of the research on photodynamic therapy 
properties of this compound, has on trails at phase II as a photodynamic therapy 
drug. In this thesis, silicon phthalocyanine compounds used in photodynamic 
therapy were synthesized. Anti-microbial properties proved paraben derivatives, 
and cancer cell growth and proliferation inhibition proved ibuprofen and 
ketoprofen groups have been attached axially to phthalocyanine ring to increase 
solubility. Additionally, axially substituted silicium metal has been used as a 
centered atom to prevent aggregation. Photophysical and photochemical 
properties of paraben derivative-substituted SiPc's were investigated to figure out 
their photosensitizer ability, and in-vitro studies were performed to observe anti-
microbial PDT properties. Moreover, the investigation of the PDT properties of 
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PDT'ye yönelik çalışmaları devam etmektedir.  propanoic acid derivative-substituted SiPc's is an ongoing research. 
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ÖZET 

Fotodinamik Terapi (PDT), günümüzün en önemli hastalıklarından biri olan kanserin 
alternatif tedavi yöntemlerinden biridir. Ticari adı Pc4  olan ve PDT ile kanser 
tedavisinde ilaç olarak kullanılan silisyum ftalosiyanin türevi bulunmaktadır. Silisyum 
ftalosiyaninlerin PDT'de kullanılabilme potansiyelleri ile ilgili saygın dergilerde 
yayınlanan makaleler, silisyum ftalosiyaninlerin bu alanda aday moleküller olduğunu 
göstermektedir. PDT'de kullanılabilecek ideal bir fotosensitizerin (PS) 
çözünürlüğünün iyi olması, fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin uygun olması ve 
agregasyona (topaklanma) uğramaması beklenir. Bu tez çalışmasında, yukarıda 
belirtilen özellikler göz ününe alınarak PDT'de kullanılabilme potansiyeline sahip, 
uygun sübstitüe grupları içeren silisyum ftalosiyaninlerin sentezi amaçlanmıştır. Bu 
doğrultuda, sentezlenmesi amaçlanan periferal ve nonperiferal sübstitüe silisyum 
ftalosiyanin türevlerinin elde edilebilmesi için literatür araştırması ve denemeler 
neticesinde uygun sentez yöntemi belirlenmiştir. Belirlenen sentez yöntemi 
doğrultusunda ilgili metalsiz ftalosiyanin türevlerinden, yeni silisyum ftalosiyanin 
türevleri sentezlenmiştir. Ayrıca, silisyum ftalosiyaninlerin sentez yöntemlerinin 
denenmesi esnasında yeni Si-Si bağı içeren dimer ftalosiyanin türevi de elde edilmiştir. 
Tez kapsamında sentezlenen bileşiklerin saflıkları kontrol edilerek yapıları çeşitli 
spektroskopik yöntemlerle aydınlatılmıştır. Sentezlenen silisyum ftalosiyanin 
türevlerinden üç tanesinin suda çözünebildiği gözlenmiştir. Tez kapsamında 
sentezlenen silisyum ftalosiyanin türevlerinden birisi olan, dihidroksi-
2, (10),1 (1 ),23(24)-tetra(4, ,10-trioksaundekan-1-sülfonil) silisyum ftalosiyanin 
(2b) ile PDT'ye yönelik yapılan ön çalışmalardan, bu ftalosiyanin türevinin kanser 

ABSTRA T 

Photodynamic Therapy (PDT) is one of the alternative treatment methods of 
cancer, which is one of the most important diseases today. Pc4 , which is a trade 
name, is one of the silicon phthalocyanine derivatives used as a cancer treatment 
drug at PDT. There are also reputable journals published articles about potential 
of silicon phthalocyanine in PDT. As a result, this shows that silicon 
phthalocyanines are candidate molecules for PDT treatment. Ideal photosentizer 
(PS) used in PDT was expected to have some properties such as good resolution, 
appropriate photophysical and photochemical properties and not aggregated. In 
this thesis, based on these properties is intended to synthesis the appropriate 
substituted silicon phthalocyanine which has a potential to use for PDT treatment. 
In order to obtain intended peripheral and nonperipheral substituted silicon 
phthalocyanine derivatives convenient synthesis method was determined by 
according to the literature research and the experiments. With the determined 
direction of synthesis, new silicon phthalocyanine derivatives were synthesized 
from the metal free phthalocyanine derivatives. Also, during the search of a 
method for synthesis of silicon phthalocyanines, the Si-Si bond-containing dimer 
phthalocyanine derivative was obtained. The compounds synthesized for this 
thesis were controlled for their purities and their structures were elucidated by 
various spectroscopic methods. Also, it has been observed that three of the 
synthesized silicon phthalocyanine derivatives are water-soluble. The preliminary 
studies for PDT shows that dihydroxy-2, (10),1 (1 ),23(24)-tetra (4, ,10-
trioxaundecan-1-sulfanyl) silicon phthalocyanine (2b), which is one of silicon 
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hücrelerine karşı fototoksik etki gösterdiği belirlenmiştir. Bu bileşikle ilgili PDT'ye 
yönelik in-vivo ve in-vitro hücre çalışmaları devam etmektedir.  

phthalocyanine derivative synthesized for this thesis, has been determined to 
have phototoxic effects against cancer cells. On this compound, the in-vivo and in-
vitro studies for PDT are ongoing.  

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Ftalosiyanin, silisyum talosiyanin  silisyum  dimer ftalosiyanin 
c i- i c  otodinamik terapi D  fotosensitizer 

Te  Numarası /Thesis Number 351961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152



Kimya AB  Yüksek Lisans Programı Chemistry Master of Science     

 
Te  Başlığı 

YENİ ASİMETRİK FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ 
AYDINLATILMASI 

Thesis Title 

SYNTHESIIS AND STRU TURE DETERMINATION OF NOVEL 
ASYMMETRİ  PHTHALO YANİNES 

 Öğrenci Adı / Student s Name Meltem BAYAR 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

 

Doç. Dr. Fatma YÜKSEL  

ÖZET 

Ftalosiyaninler (Pc) 1  -elektron sistemli düzlemsel makrosiklik bileşiklerdir. Sahip 
oldukları fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle ftalosiyaninler pigment, boya, 
katalizör olarak kullanılmakta ve birçok ileri teknoloji alanlarında potansiyel 
kullanımları da araştırılmaktadır. Son zamanlarda, üstün fiziksel ve kimyasal 
özelliklere sahip yeni bileşiklerin üretilmesi amacı ile farklı merkez metal atomu ve 
sübstitüe grupları içeren yeni ftalosiyanin türevleri sentezlenmiştir. Bu tez 
çalışmasında, iki farklı türde yeni asimetrik ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve 
özelliklerinin incelenmesi amaçlandı. Her iki türde de asimetrik ftalosiyanin 
bileşiklerinin bir tarafında fiziksel ve kimyasal özelliklerine etki eden fulleren-C 0 
veya imino grubunun bulunması, diğer üç tarafında organik çözücülerde çözünürlüğü 
arttırıcı alkil grupları bulunduran ftalosiyaninler tasarlandı. Fulleren-C 0 sübstitüenti 
içeren 1. tür asimetrik ftalosiyanin bileşiğinin sentezi için literatürde bulunmayan 2,3-
bis(bromometil)-dikarbonitril pirazin (11) bileşiği başlangıç maddesi olarak 
sentezlendi ve yapısı aydınlatıldı. Ancak, bu ftalonitril bileşiğinden ftalosiyanin sentezi 
esnasında problemlerle karşılaşıldı ve sonuç ftalosiyanin bileşiğinin sentezi başarı ile 
sonuçlandırılamadı. Yan grubunda imino grubu içeren 2. tür asimetrik ftalosiyanin 
bileşiğinin sentezinde öncelikle, sırası ile 2- 2′- (tert-bütoksikarbonil)amino etoksi -

,1 ,23-tri-tert-bütil ftalosiyaninato çinko (II) (1 ) ve 2-(2′-aminoetoksi)- ,1 ,23-
tri-tert-butilftalosiyaninato çinko (II) (20) bileşikleri literatüre uygun olarak 
sentezlendi ve saflaştırıldı. 2-  imino - 2 - etoksi - , 1 , 23- tri- tert- 
bütilftalosiyaninato- çinko(II)  benzaldehit (20) bileşiği, 20 no'lu bileşiğin o-

ABSTRA T 

Phthalocyanines (Pcs) are macrocyclic compounds containing 1  -electron 
system. Due to their physical and chemical properties, phthalocyanines are used 
in large amounts in dyes, pigments and catalysts and their potential use are being 
investigated in various advanced technological areas. Recently, many 
phthalocyanine derivatives are being synthesized that contain different kinds of 
central metal atoms and substituents in order to produce novel compounds that 
have unique physical and chemical properties. In this thesis, the synthesis and 
investigation of properties of two kinds of new asymmetric phthalocyanines. In 
both kinds, the asymmetric phthalocyanine compounds was designed as 
containing fullerene-C 0 or imino groups in one side to improve their physical 
and chemical properties and containing alkyl groups in other three sides to 
provide the solubility in common organic solvents. The new 2,3-
bis(bromomethyl)-dicarbonitrile pirazine (11) was synthesised and characterized 
as precursor for the synthesis of first kind asymmetric phthalocyanine compound 
which contains fullerene-C 0 substituent. However, the synthesis of target 
asymmetric phthalocyanine compound could not performed due to the several 
problems of during the tetramerisation reaction. For the synthesis of asymmetric 
phthalocyanine compound which contains imino substituent firstly, the starting 
compounds 2- 2 ′ - (tert-butoxycarbonyl)amino ethoxy - ,1 ,23-tri-tert-butyl 
phthalocyaninato zinc (II) (1 ) and 2-(2′-aminoetoxy)- ,1 ,23-tri-tert-butyl 
phthalocyaninato zinc (II) (20) were synthesised and purified according to 
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ftaldialdehit ile Schiff bazı reaksiyonu sonucu sentezlendi ve preparatif ince tabaka 
kromatografisi yöntemi ile saflaştırıldı. Bileşiğin yapısı kütle (MALDI-TOF), FT-IR, 1H 
ve13C-NMR spektrometrik yöntemler ile aydınlatıldı.  

literature. The target compound 2- imino-2-etoxy- ,1 ,23-tri-tert-
butylphthalocyaninato-zinc(II) benzaldehyde (21) was synthesised by the Schiff 
base reaction of compound (20) and o-phthaldialdehyde and purified by using of 
thin layer chromatography technique. The structure of this compound was 
characterized with the data obtained from FT-IR, NMR and mass spectra.  
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ÖZET 

ntioksidanlar ser est radikallerin da a kararlı kimyasal ya ılara dön şmesinde rol 
oynarlar  ellikle son yıllarda enolik antioksidanlar erine araştırmalar ı  ka anmıştır  

urkumin antioksidan ö ellik gösteren do al enolik ir ileşiktir  urkuminin özellikle 
a aratlarda ulundu u s ektrosko ik e kromatogra ik metodlar ile elirtilmiştir  
erdeçal, kurkumin açısından engin ir a arattır  lektoanalitik yöntemlerin tayin 

sınırları de erlerinin d ş k, a ı s ektrosko ik metodlara göre da a ı lı e maliyetinin 
da a uygun olması anali  metodu olarak terci  edilmesinde etken olan aktörlerdir  

oltametrik yöntemler antioksidan anali i için terci  edilen yöntemler arasındadır  
ön ş ml  oltametri , di eransiyel uls oltametri  e kare dalga voltametri 

 uygulamaları antioksidanların ö elliklerinin incelenmesinde kullanılmaktadır  u 
çalışmada atince adı urcuma longa olan erdeçal itkisinden kurkumin e t re leri 
kurkuminoidler  ekstrate edilmiştir  nalitik sa lıkta standart,  sa lıkta kurkumin e 

ekstrakte edilen kurkumininoidlerin elektrokimyasal da ranışı incelenmiştir  erdeçaldaki 
kurkuminoid miktarının elektrokimyasal olarak elirlenmesi ede lenmiştir  

lektrokimyasal metodlardan dön ş ml  oltametri e di eransiyel uls oltametrisi 
kullanılmıştır  oltametrik anali lerde ç elektrotlu elektrokimyasal cre kullanılmıştır  

alışma elektrodu kenar d lem irolitik , camsı kar on  e altın u  elektrot 
olan elektrokimyasal creler ile uygulamalar gerçekleştirilmiştir  yrıca y ksek ik akımı 
de erlerine ulaşa ilmek için çalışma elektrodu olarak altın nano artik ller u s  ile 
modi iye edilmiş altın elektrot e tek du arlı kar on nanot ler s  ile modi iye 

ABSTRA T 

Antioxidants are the species that have a role to change free radical groups to more 
stable forms. Researches on phenolic compounds having antioxidant properties 
are increased in recent years. Curcumin is a natural phenolic compound which has 
antioxidant properties. It was shown by spectroscopic and chromatographic 
applications that curcumin is found in spices and turmeric is a curcumin rich 
spice. Electroanalytical methods in addition to having low detection limits and 
being faster than some other spectroscopic methods, they require less budge as 
well. These advantages make the electroanalytical methods favorable. 
Voltammetric methods are one of the preferred methods for antioxidant analysis. 
There are antioxidant analysis applications of votammetric methods. Cyclic 
voltammetry (CV) , differential pulse (DPV) and square wave voltammetry (SWV) 
are used to understand antioxidant properties. In this study, curcuminoids 
extracted from turmeric which has a latin name Curcuma longa. Analytic 
standard, 5  purity curcumin and extracted curcuminoids electrochemical 
behaviour investigated. The aim is electrochemical determination of 
curcuminoids from turmeric. Cyclic voltammetry and differantial pulse 
voltammetry were used for electrochemical analysis. A three electrode 
electrochemical cell was used for voltammetric analysis. Edge plane pyrolitic 
graphite (EPPG), glassy carbon (GC) and gold (Au) were used as a working 
electrode. To obtain higher peak current, gold electrode modified with gold 
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edilmiş camsı kar on elektrot kullanılmıştır  e erans elektrot olarak g m ş g m ş klor r 
(Ag/AgCl) ve doygun kalomel elektrot (SCE), indikatör elektrot olarak platin tel 
kullanılmıştır  

nanoparticles (AuNPs) and glassy carbon electrode modified with single walled 
carbon nanotubes (SWCNTs). Silver silver chloride (Ag AgCl) electrode and 
saturated calomel electrode (SCE) were used as a reference electrode. Pt electrode 
was used as a counter electrode. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Ekstraksi on  erdeçal  kurkumin  oltametri  kenar d lem pirolitik 
rafit elektrot  altın nanopartik l modifi e elektrot 
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Te  Başlığı 

YÜKSEK İRTİFA HABERLEŞME BALONLARININ TAŞINIM OLAYLARI  
MALZEME VE YAKIT HÜ RESİ İLE KONTROLÜ 

Thesis Title 

ONTROL OF HIGH ALTITUDE TELE OMMUNI ATION BALLOONS VIA 
TRANSPORT PHENOMENA  MATERIAL AND FUEL ELL 

 Öğrenci Adı / Student s Name Öznur KAYHAN 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

Prof. Dr.  

ÖZET 

Yüksek irtifalı gaz balonları haberleme platformu ve atmosfer için gözlem 
platformu ya da araştırma görevleri için daha ucuz bir yöntem sunmaktadır. Balon 
görevinin başarıyla tamamlanması için doğru ve güvenilir uçuş performans tahmin 
yöntemi gerekmektedir. Balon ve hava araçları ile ilgili çalışmalar yıllardır kontrol, 
uçuş testi ve yapısı üzerine devam etmektedir. Ancak, bugüne kadar safra 
kullanılmaksızın büyük yük taşıyan hiçbir balon sistemi yapılamamıştır. Ayrıca 
balon sisteminin uzun süre çalışması ve teknik servis için yere iniş ve tekrar uçuş 
için kontrol sistemi geliştirilmemiştir. Bu çalışmada, daha önce çalışılmamış olan 
balon dinamiği, ısı ve kütle transferine dayalı yüksek irtifalı sıfır basınçlı balonlar 
için model geliştirilmiştir. Bu model hız kontrol mekanizmasıyla birleştirilmiştir. 
Balon performansı, özellikle hafif gaz kütle transfer mekanizması, ilk kez 
incelenmiştir. Model NASA test uçuşu datası kullanılarak doğrulanmıştır. Uçuş 
zamanının başlangıç ve depo gaz miktarı, balonun toplam ağırlığı ve taşıdığı yükle 
değişimi analiz edilmiştir. Güneş radyasyonu absorptivitesi, infrared emissivite ve 
diğer termofiziksel özelliklerin etkisi ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Kütle transfer 
katsayısının kütle transfer hızına ve uçuş zamanına etkisi incelenmiştir. Yedek uçuş 
gazı Gaz-Sıkıştırma-Serbest-Bırakma modeliyle balonun safra kullanılmadan 
yörüngesine ulaştırılması ve uçuş zamanının şu an elde edilebilenden daha uzun 
olması sağlanmıştır. Geliştirilen balon modeli üzerine temellendirilmiş balon 
sistemine müdahale için güvenilir iniş davranışı nümerik olarak ilk kez 
incelenmiştir. Kompres hızının yeryüzüne iniş hızına ve iniş zamanına etkisi ayrıntılı 

ABSTRACT 

High altitude gas balloons provide a cheaper way as communication  observation 
platform for atmospheric studies or research mission than is currently available. A 
successful balloon mission requires an accurate and reliable prediction of flight 
performance. Although there are studies on balloon and airship systems focusing on 
flight test, control, structure, etc; up to now there is not a serviceable, ballast-free 
balloon system that can carry large payloads at constant altitude for long periods. In 
this work, for high altitude zero pressure balloons, a model has been developed 
based on balloon dynamics and transport phenomena which have not been studied 
together before. A velocity-control mechanism has also been introduced. The 
behavior of the balloon and mass transfer mechanism for the lift gas have been 
investigated for the first time. The model was validated using NASA test flight data. 
The variation of the flight time with the amounts of initial and stored gas, total 
balloon and payload weight is analyzed. The effects of thermophysical and transfer 
properties are discussed in detail. It was found that with the sacrificial Flight-Gas-
Compress-Release model it is possible to place the balloon at its orbit without using 
ballast, and extend the flight time more than currently available. The effect of 
compression rate on descent velocity and flight time is discussed. With Flight-Gas-
Compress-Release model it is possible to service the balloon technicallly whenever 
needed via safe landing. These results would help the design and operation of safe 
and serviceable high altitude stratospheric balloons. 
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olarak gösterilmiştir. Gaz-Sıkıştırma-Serbest-Bırakma sistemiyle balona 
istenildiğinde müdahale edilmesinin mümkün olduğu bulunmuştur. Sonuçlar aynı 
zamanda güçlü ve güvenilir, servis edilebilir yüksek irtifalı stratosferik balonların 
dizaynı ve çalışması için de faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Yüksek irtifalı balon modeli  ser is sağlanabilir balon  a -sıkıştırma-
serbest-bırakma kontrol modeli  iniş hı  kontrol  

Te  Numarası /Thesis Number 378335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161



imya Mühendisliği AB  ok ora Programı Chemical Engineering Ph.D. Program 

 
Te  Başlığı 

MİKRO DESENLİ HETERO EN POLİMER YÜZEYLERİN SENTEZİ  
KARAKTERİZASYONU VE BİO-TUTUNMA ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Thesis Title 

MI RO PATTERNED HETEROGENEOUS POLYMER SURFA ES  SYNTHESIS  
HARA TERIZATION AND DETERMINATION OF BIO-ADHESION 

PERFORMAN ES 

 Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

 

Prof. Dr.  

ÖZET 

Bu tez, heterojen ve farklı pürüzlülük derecelerindeki polimer yüzeylerin sentezi ve 
bu yüzeylere L1210 lökosit ve Saos-2 HGF hücre çiftlerinin seçimli tutunma 
davranışlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. L1210 lösemi hücrelerini, 
sağlıklı lökositlere nazaran seçimli olarak tutan polimer yüzeylerin saptanması ile 
kanında lösemi hücresi taşıyan bireylerin sağlık sorunlarının çözümüne katkıda 
bulunulmuş olunacaktır. Ayrıca Saos-2 hücrelerinin fazla yapıştığı ve HGF 
hücrelerinin ise az bağlandığı seçimli tutunma gösteren yüzeylerin tespiti ile diş 
implantlarında yeni malzemelerin gelişimine katkı sağlanacaktır. alışmamızda, 
farklı kimyasal fonksiyonel gruplara ve hidrofobluk derecelerine sahip, düz veya 
pürüzlü ve ayrıca mikrodesenli pürüzlü heterojen kaplama yüzeyleri, CO2 ortamında 
sentezlenen kopolimerler, ticari polimerler ve polimer karışımlardan, daldırma 
yöntemiyle faz dağılımı prosesi ile oluşturulmuştur. CO2 ortamında sentezlenen 
kopolimerlerin Mw'larının kontrol edilmesi amacıyla gerçekleştirilen 
polimerizasyonlar sonucunda kopolimer Mw'nın kontrolünde CO2 monomer 
oranının etkin parametre olduğu ve bu oranın değişimi ile Mw'in lineer olarak 
değiştiği belirlenmiştir. Polimer karışım bileşimi, kaplama sıcaklığı, polimer 
konsantrasyonu, daldırma hızı ve çözücü cinsi gibi parametrelerin oluşan ince filmin 
mikrodesen çapı ve mikrodesenler arası mesafenin kontrolünde etkin olduğu 
saptanmıştır. Kaplama özelliklerinin değişimine bağlı olarak HDPE PS, PPPE PS ve 
(TAN-MMA) PS polimer karışımlardan mikrodesen çapı 0.5-40 m arasında değişen 

ABSTRACT 

The objectives of this thesis are the synthesis of polymeric surfaces having the 
different roughness degree and chemical heterogeneity and the examination of 
selective adsorption behaviors of L1210 leukocyte cells on the synthesized 
surfaces. If the separation of L1210 cells from leukocytes can be achieved by the 
synthesized surfaces, this may be useful in finding new treatment options for people 
with leukemia. These surfaces were also tested with Saos-2 and HGF cells, seeking 
to achieve more selective adhesion to Saos-2 cells compared to HGF cells in order to 
develop new dental materials. Polymer films having flat rough micropatterned 
surface, different function group and hydrophobicity were prepared with phase-
separation film formation method by using commercial polymers, polymer blends 
and synthesized copolymers in CO2 medium. Mw of synthesized copolymers in CO2 
medium was controlled by varying the ratio of CO2 monomer. Type of polymer 
blend, dipping temperature, polymer concentration, dipping speed and solvent type 
were determined to be effective parameters in controlling the micro pattern 
diameter and the distances between micropatterns. Heterogeneous surfaces having 
micropatern diameters of 0.5-40 m, giving contact angles of 0-1 0o and different 
hydrophobicities were prepared using HDPE PS, PPPE PS and (TAN-MMA) PS 
polymer blends by varying the coating conditions. Micropatterned PPPE PS 
surfaces were found to have positive selectivity to L1210 leukemia cells in 
comparison with the healthy leukocytes when in vitro biological tests were applied. 
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ve 0-1 0o temas açısı aralığında ve farklı hidrofobluk derecelerinde olan heterojen 
yüzeyler kontrollü şekilde hazırlanmıştır. İn vitro biyolojik incelemelerde, L1210 
lösemi hücrelerinin üzerinde tutunmayı tercih ettiği ve buna karşın sağlıklı lökosit 
hücrelerinin üzerinde az tutunduğu ve ayrıca Saos-2 HGF hücre çifti için de olumlu 
seçimlilik gösteren PS PPPE mikrodesenli yüzeyleri saptanmıştır. L1210 lökosit ve 
Saos-2 HGF hücrelerin tutunma performanslarına, yüzey ıslatılabilirliğinin, 
heterojenliğinin, mikrodesen çapı ve mikrodesenler arası mesafe değişiminin etkili 
olduğu belirlenmiştir. 

In addition, these surfaces show positive selectivity to Saos-2 cells in comparison 
with HGF cells. It was found that wettability, surface heterogeneity, micropattern 
diameter and distances between micropattern are the effective parameters on the 
adsorption performances of L1210 cells  leukocytes and Saos-2 HGF cells. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Mikrodesen  L  lösemi h creleri  lökosit  seçimli h cre tutunması   
temas açısı  polimer e  
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Tez Başlığı 

DAMLA BUHARLAŞMASI İLE YÜZEYE KONTROLLÜ NANO VE MİKRO 
MALZEME KAPLAMA VE UYGULAMALARI 

Thesis Title 

ONTROLLED DEPOSITION OF NANO AND MI RO MATERIALS ON 
SURFA ES BY DROP EVAPORATION AND ITS APPLI ATIONS 

 Öğrenci Adı / Student s Name Merve  
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Eş-Danışman / o-Ad isor 

Prof. Dr.  

ÖZET 

Yüzeyler üzerinde saf sıvı damlaları yanında surfaktanlar, organik-inorganik 
maddeler, mikro-nanopartiküller vs. gibi çözünen ya da çözünmeyen madde içeren 
damlaların buharlaşması ve sonrasında elde edilecek kalıntıların morfolojisinin 
kontrolü nanoteknolojideki uygulama alanlarının artmasıyla önem kazanmıştır. Bu 
tez çalışmasında, SDS surfaktanı ile dispersiye edilmiş fulleren ve grafitin damla 
buharlaşması sonunda elde edilen kalıntının geometrisi üzerinde kontrol sağlanarak 
istenilen çap, yükseklik ve morfolojide homojen tablet veya kubbe şeklinde 
kalıntıların elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada Teflon-FEP, FS, PP, PS, PMMA, 
PVOH ve cam gibi serbest yüzey enerjisi ve hidrofobiklikleri birbirinden farklı 
yüzeyler üzerinde saf su, sadece SDS surfaktanı içeren sulu çözelti damlaları ile 
fulleren nano-partikülü ve grafit mikro-partiküllerinin sulu SDS çözeltisi içindeki 
dispersiyon damlaları buharlaştırılmış ve bıraktıkları kalıntılar incelenmiştir. 
Serbest yüzey enerjisinin yanısıra, surfaktan ve partikül konsantrasyonları değişimi 
ile kalıntı çapı ve yüksekliklerinin değişmesi saptanmıştır. SDS konsantrasyonunun 
artması, damlanın temas açısını düşürürken, temas çapını arttırmakta, dolayısıyla 
kalıntı çapı da artmaktadır. Grafit ve fulleren içeren SDS çözeltilerinde ise SDS artışı 
ile dispersan kalıntısının çapı artmaktadır. Kalıntı çapını yüzeylerin serbest yüzey 
enerjisi de etkilemektedir. Kalıntı çapı serbest yüzey enerjisi değişimi ile lineer 
olarak artmaktadır. Hidrofilik yüzeylerde daha büyük, hidrofobik yüzeylerde daha 
küçük çapta kalıntılar elde edilmektedir. Ayrıca grafit içeren dispersiyonlar ile düşük 
yüzey enerjisine sahip yüzeylerde kubbe şeklinde, kalıntılar oluşmaktadır. Nano 

ABSTRACT 

The control of morphology of stains obtained after evaporation of droplets 
containing soluble or insoluble materials such as surfactants, organic-inorganics, 
micro-nanoparticles becomes an important subject with increase of nanotechnology 
applications. The aim of this thesis is to control the geometry of stains that formed 
after evaporation of aqueous SDS containing fullerene and graphite dispersion 
drops. For this purpose, pure water, SDS solutions; and fulleren nanoparticle or 
graphite microparticle containing SDS dispersion drops are evaporated on 
substrates having different surface free energy such as Teflon-FEP, FS, PP, PS, 
PMMA and glass slide. The effect of surfactant and particle concentration and 
surface free energy of solids are investigated to control the shape, diameter and 
heights of the tablet or spherical cap shaped stains. Contact angles of SDS solution 
drops decrease, contact diameters increase with the increase of SDS concentration. 
Correspondingly, stain diameters of graphite and fullerene increase with the 
increase of SDS concentration. Also, stain diameters increase linearly with the 
increase of substrate surface free energy. Larger stains are formed on hydrophilic 
surfaces and smaller stains are obtained on hydrophobic surfaces. When graphite 
containing dispersion drops are used, spherical cap shaped stains are formed on 
low surface free energy surfaces whereas tablet shaped stains are formed from 
fullerene nanoparticles. It was determined that adsorption of SDS on fullerene is 
larger than on graphite and cause the stain formation differences. The increase of 
graphite concentration increases the stain heights, but increase of fullerene 
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büyüklükteki fulleren içeren kalıntılar ise tablet şekline daha yakın ve yükseklikleri 
daha azdır. SDS adsoprsiyonunun fullerenler üzerinde fazla grafit üzerinde ise 
nisbeten az olduğu saptanmıştır. Grafit konsantrasyonunun artması kalıntı 
yüksekliklerini arttırırken, fulleren konsantrasyonunun artmasıyla kalıntıların çap 
ve yüksekliklerinde önemli bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. 

concentration does not affect the stain diameter and heights. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Damla buharlaşması  fulleren  rafit  SDS  temas açısı  kalıntı 
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FARKLI POLİMER YÜZEYLER ÜZERİNDE KURUYAN KAN DAMLASI 
GÖRÜNTÜSÜNDEN HASTALIK TEŞHİSİNDE YARARLANILMASI 

Thesis Title 

DIAGNOSIS OF ILNESS VISUALLY BY USING STAINS OBTAINED FROM 
THE DRIED BLOOD DROP ON DIFFERENT POLYMER SURFACES 

 Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

ld r   

ÖZET 

Günümüzde birçok hastalığın tanı ve tedavisinde kanın yapısında bulunan kan 
hücrelerinin sayısal olarak ifade edildiği tam kan sayımı değerleri, modern 
laboratuvarlarda, yüksek teknolojili test cihazları kullanılarak elde edilmektedir. Bu 
tez çalışmasında, seyreltilmiş kan damlasının buharlaşması sonunda elde edilen kalıntı 
görüntüden, anemi hastalığının bu cihazların olmadığı sahalarda, anemik ve sağlıklı 
insan kanının görsel olarak ayırt edilmesini sağlayacak bir yöntem geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. Öncelikle, cam, polipropilen, polivinil alkol ve poliepoksi yüzeylerde, 
kanın bıraktığı kalıntıların görüntüleri incelenmiş ve en ayırt edilebilir görüntü veren 
cam yüzeyi seçilmiştir. Sağlıklı ve anemili kişilere ait kanlar 50'lik etanol-su karışımı, 
saf su ve izotonik solüsyon ile seyreltilerek cam üzerinde elde edilen kalıntıların 
yapıları karşılaştırılmıştır. Etanol ve saf su ile yapılan seyreltmelerde eritrosit 
yapısının bozulduğundan, hücreye zarar vermeden sağlıklı görüntü almayı mümkün 
kılan izotonik çözelti seyreltme ajanı olarak seçilmiştir. Kanda seyreltme 
yapılmadığında sağlıklı ve anemik kan arasında kalıntı görüntüsünde bir farklılık 
görülmemişken, izotonik çözeltiyle seyreltme yapıldığında renk ve şekil farklılıkları 
gözlemlenmiştir. Tüm görüntülerde; kalıntı merkez alanı, halka oluşumu ve kalıntı 
çevresi olarak adlandırılan üç farklı bölge tespit edilmiştir. Seyreltilen numunelerde, 
anemik kanlarda kalıntı renginin kırmızıdan sarıya dönmesi ve halka kalınlığının 
azalması sağlıklı kana göre daha düşük seyreltme oranlarında görülmüştür. Bu 
gözlemlerden yola çıkarak anemi hastalığı teşhisinde yeni, ucuz ve basit bir yöntem 
geliştirilmiştir. Bu yöntem, teşhis edilecek kanın 1:2.5 oranında izotonik çözelti ile 
seyreltilip cam yüzeyde damla buharlaşması yoluyla kalıntı elde edilmesi ve bunun 
optik mikroskop altındaki görüntüsünün incelenmesi esasına dayanmaktadır. Kalıntı 

ABSTRACT 

At present, complete blood counts by using high-tech testing devices in modern 
laboratories are used for diagnosis and treatment of many diseases where the 
numerical values of blood cells are reported. However, there are many locations 
in the world lacking these testing instruments. The aim of this thesis is to develop 
a simple and inexpensive method for distinguishing the presence of anemia 
visually by using stains obtained from the drop evaporation of diluted blood. 
Initially, the morphologies of the blood stains are examined on glass, 
polypropylene, polyvinyl alcohol and polyepoxide surfaces. Glass surface was 
selected giving the best recognizable stain patterns. Then, the bloods of healthy 
and anemic people are diluted with 50  ethanol-water mixture, distilled water 
and isotonic (Nacl) solution and the structures of patterns remained on glass after 
complete drop evaporation are compared. Dilution of blood with ethanol and pure 
water causes deterioration of erythrocyte structure, therefore isotonic solution is 
chosen as the dilution agent without damaging healthy cells. No difference is 
found between the stain patterns obtained from anemic and healthy blood 
without dilution, however after diluting the bloods with the isotonic solution then 
it is possible to make distinctions between them due to color and shape change in 
these residue patterns. Three characteristic parts are observed on all patterns as 
center area of the stain, ring-like part and stain periphery. In diluted samples, the 
color of the anemic blood stain changes from red to yellow and the ring thickness 
is decreased which is lower than that of the healthy blood. Based on these 
observations, a new, inexpensive and simple method is developed for the 
detection of anemia. This method is based on the stain pattern formation of drop 
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rengi sarı ve halka yapısı alanının kalıntı alanına oranı 'den büyük ise donörün 
anemili olduğu anlaşılmaktadır.  

evaporation of diluted blood with isotonic solution in 1:2.5 ratio and the 
examination of its image taken by a standard optical microscope. If the color in 
the central area is yellow and the ratio of pattern area to the ring area is greater 
than , then it is found that the donor has anemia illness.  
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ÖZET 

Dünya nüfusunun üçte ikisi tarafından tüketilen çay en çok sevilen ve popüler olan 
içeceklerden bir tanesidir. Bununla birlikte, günlük yaşamımızda kanser ve kalp 
hastalıkları gibi çeşitli hastalıkların önlenmesinde yardımcı olan bir antioksidatif 
maddedir. Tez kapsamında, geleneksel kurutma yöntemleri ile kurutulması sakıncalı 
olan sıcaklığa hassas ürünlerin (biyolojik maddeler, ilaçlar, kimyasallar ve gıda 
maddeleri) yapılarında bulunan suyun uzaklaştırılmasında kullanılan dondurarak 
kurutma yöntemiyle siyah çaydan çözünebilir çay üretimi amaçlanmıştır. alışma 
kapsamında, çözünebilir çay üretimi için yapılan deneysel çalışmalarda, birinci 
dondurarak kurutma safhası 1  saat, ikinci kurutma safhası 11.5 saat olarak 
bulunmuştur. Deneysel çalışmalardan sonra, çözünebilir çay üretimi için enerji ve 
kütle eşitliklerine dayanan matematiksel model ortaya konulmuş ve bir çeşit polinom 
yaklaşımı olan ortogonal kollokasyon metodu ile çözümlemesi yapılmıştır. Deneysel 
sonuçların, matematiksel modelden gelen sonuçlarla birebir örtüşmesi ve çözünebilir 
çayın dondurarak kurutma yöntemiyle en iyi şekilde ifade edilebilmesi için, temeli en 
küçük kareler metoduna dayanan lsqcurvefit (least square curve fit) Matlab aracı ile 
deneysel olarak belirlenmesi zor olan kurutulmuş tabakaya ait efektif difüzyon 
katsayısı, Knudsen difüzyon katsayısı gibi taşınım parametreleri çözünebilir çay için 
belirlenmiştir. Tezin son aşamasında, elde edilen yeni taşınım parametrelerinin 
modele uygulanmasıyla, dondurarak kurutma yönteminin birinci ve ikinci kurutma 
safhasına ait dinamik davranışlar ortaya konulmuştur.  

ABSTRACT 

Tea is one of the most loved and popular beverages consumed by two-thirds of 
the world population. However, it is an antioxidative substances that helps in the 
prevention of variosus diseases such as cancer and heart disease in our daily life. 
Heat-sensetive materials (biological agents, drugs, chemicals and foodstuffs) 
which might be damaged by heating to moderate temperatures in conventional 
drying, may be freeze dried. The aim of this study is to produce instant tea by 
using freeze drying method. In the experimental study, the duration of primary 
drying stage and secondary drying stage were 1  h, 11.5 h, respectively. After the 
experimental study, a mathematical model based on energy and mass equations 
was constructed for the freeze dried instant tea production and the model 
equations were solved using the orthogonal collocation based on polynomial 
approximation methods. In order to describe quantitatively the dynamic behavior 
of the primary and secondary drying stages of the freeze-drying of instant tea, the 
experimental results were fitted to mathematical model by using lsqcurvefit 
Matlab tool based on the least squares method and transport parameters such as 
effective diffusion constant, Knudsen diffusion constant of dried layer that are 
difficult to measure directly were determined.  
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ÖZET 

Yapılan çalışmada 50 C, 5 C, C sıcaklıklarda ve farklı zamanlarda üzüm 
çekirdeğinden elde edilen polifenol miktarı verileri kullanılarak üzüm çekirdeğine 
uygun geometrik şekil belirlenmiştir ve difüzyon sabiti hesaplanmıştır. Bu durum için 
üzüm çekirdeğinin şekli küre ve silindire benzetilmiştir. İlk adımda küre ve silindir için 
hacim ve yüzey alanı eşitlikleri kullanılarak yarıçaplar belirlenmiştir. Hacimden 
belirlenen yarıçap ile yüzey alanından belirlenen yarıçaplar iki şekil için 
karşılaştırılmıştır. Birbirine en yakın değerler silindirde bulunmuştur. İkinci adımda 
küre ve silindir difüzyon eşitliklerini çözümleyebilmek için uygun eşdeğer yarıçap 
belirlenmiştir. çüncü adımda ise en uygun geometrik şekli belirlemek amacıyla küre 
ve sonsuz silindir şekilleri için kullanılan difüzyon eşitliklerinin çözümlerinden elde 
edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. 50 C, 5 C, C sıcaklıklarda belirlenen deneysel 
veriler (ekstrakte edilen) ile bu sıcaklıklarda küre ve sonsuz silindir için belirlenen 
difüzyon eşitliklerinden elde edilen veriler grafik üzeride karşılaştırılmıştır. 
Karşılaştırmalar için Matlab bilgisayar programı kullanılmıştır. Bunun sonucunda 
sonsuz silindir şeklinde deneysel verilere en yakın değerler elde edilmiştir. Bu 
sonuçlara istinaden silindir üzüm çekirdeğinin şekline en uyun şekil olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca silindir şekli için difüzyon sabiti hesaplanmıştır.  

ABSTRACT 

In this study, the exracting polyphenol's datas from grape seeds are used to 
calculate diffusion coeffients at 50 C, 5 C, C. Besides, the suitable geometrical 
shapes of grape seeds is determined. The geometrical shape of grape seeds are 
likened to cylinder and sphere. The first step, the equations of volume and surface 
area for sphere and cylinder are used to determine the radius of each shapes. The 
radii determined from volume equations are compared with the radii determined 
from surface area. The most suitable radii were determined at cylinder. At the 
second step, the appropriate equivalent radius is determined for solving of 
diffusion equation. The third step, the diffusion equations of sphere and cylinder 
were used to determine the appropriate geometrical shape. The datas obtained 
from experimental process were compared with the obtaining datas from solving 
of diffusion equations. Then, results were shown on charts. Besides, Matlab 
computer software was used for diffusion calculations. After that, theorical datas 
are found the closest to experimental datas for infinite cylinder. Based on these 
results, the cylinder was determined the most appropriate shape for grape seeds. 
Besides, diffusion coeffient was calculated for cylinder at 50 C, 5 C, C. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Di ü yon  üzüm ekirdeği  oli enoller  matematiksel 
modelleme 
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ÖZET 

Zengin protein içeriğine sahip kanatlı et ve et ürünlerinin kırmızı ete göre ekonomik 
oluşu, bu ürünlerin üretim teknolojilerinde gerçekleştirilen çalışmaları arttırmıştır. 
Özellikle hindi eti, yapısı ve içerik özelliklerinden dolayı bu çalışmalar için oldukça 
uygun bir hammadde olarak görülmektedir. Bu çalışmada hindi göğüs etleri 
kullanılarak piyasadaki kürlenmiş ürünlere göre daha az tuz içeren bir ürün elde 
edilmesi amaçlanmıştır. rünler iki farklı oranda tuzlanmış (kuru maddede 4-5 ve 

- ), baskılanmış ( 0 gram örnek 10 kg ağırlık), dondurarak kurutucuda ( 40 ve 
30 nem) ve etüvde kurutularak ( 40 nem) ürünlerin bazı fiziksel özellikleri 

incelenmiştir. Bu amaçla tekstür profil analizi (TPA) ve renk analizi yapılmıştır. 
Dondurarak kurutucuda 0 neme kurutulmuş ürünlerin taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) ile mikro yapıları incelenmiştir. Ayrıca doymuş tuz çözeltileri 
kullanılarak farklı oranlarda tuzlanmış ve baskılanarak dondurarak kurutucuda 
kurutulmuş ürünlerin adsorpsiyon izotermleri çizilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde 
dondurarak kurutucuda kurutulan örnekler ile etüvde kurutulan ürünlerin TPA 
değerlerinde bir farklılık bulunmamıştır ancak dondurarak kurutucu ile daha açık ve 
parlak ürünler, etüvde ise daha kırmızı ürünler elde edilmiştir. Dondurarak 
kurutucuda 30 nem içeriğindeki ürünlerin 40 nem içeriğindeki ürünlere göre daha 
sert olduğu görülmüş ancak az tuzlu olup 30 nemdeki ürünlerin sertlik değerleri çok 
tuzlu 40 nemdeki değerlere yakın bulunmuştur. Mikro yapı çalışmalarında 
dondurarak kurutucu ile oluşan gözenekli yapı, tuzlama ile olan liflerdeki şişmeler ve 
baskılama ile gerçekleşen liflerdeki bozulmalar açıkça gözlenmiştir. Sorpsiyon 
izotermleri ile 0, 5 ve daha yüksek su aktivitesi değerlerinde tuz içeriğinden kaynaklı 

ABSTRACT 

Research about production technologies of poultry products have increased, due 
to the fact that poultry meat and meat products having rich protein content are 
more economical than red meat. Especially turkey meat has been seen an 
appropriate material for these studies because of its textural properties and 
ingredient. In this work, turkey breast meat was used to make a new dry-cured 
product having less salt content than others on the market. Products including 
two different salt concentrations (4-5  and -  as dry basis) were pressed ( 0 
gram sample 10 kg), freeze dried (until 40  and 30  moisture) and oven dried 
(until 40  moisture) and some physical properties of products were examined. 
For this purpose Texture Profile Analysis (TPA) and color measurements were 
done. Microstructure of completely freeze dried samples was observed by 
Scanning Electron Microscope (SEM). Moreover adsorption isotherms of salted, 
pressed and freeze dried products were determined with different saturated salt 
solutions. Results showed that there is no statistically significant difference 
between TPA parameters of freeze dried and oven dried products while freeze 
dried meats have light color than others. The hardness parameter of samples 
having less salt content and freeze dried 30  moisture are not different than 
samples having high salt content and 40  moisture level. Microstructure analysis 
showed that high salt concentration and pressure treatment have caused swelling 
of fibers and weakness of muscle structure. Sorption isotherms of products 
showed that moisture content of meats increased after 0. 5 water activity 
according to salt content. 
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denge nemde artış gözlenmiş ve bu artış çok tuzlu ürünlerde daha yüksek olmuştur. 
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ÖZET 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak günümüz sanayi dünyasında mikro ölçüde talaşlı 
imalat gereksinimi giderek artmaktadır. Bu gereksinimlerin mikro hassasiyetteki 
ölçüleri ve toleransları sebebiyle makro imalat yöntemlerine kıyasla imalat süreleri 
uzun ve maliyetleri yüksektir. Mikro kanal frezeleme uygulamalarında, imalat 
sürelerinin ve maliyetlerinin uygun takım yolu stratejisi tespiti ve kesme 
parametrelerinin iyileştirilmesi ile azaltılabileceği bu çalışma ile gösterilmiştir. Uygun 
işleme stratejisinin tespitinde Trochoid işlemeye uygun,2  farklı parametrik takım 
yolu geometrisi oluşturulmuştur. Bu geometrilerden elde edilen NC çıktı formatları 
CNC tezg hlarında değerlendirilmiş ve bütün kontrol ünitelerine uyum sağlayabilen en 
iyi 4 geometri ve NC çıktı formatı kararlaştırılmıştır. Bu 4 geometrilerden elde edilen 
en uygun NC çıktı formatı ile aynı kesme parametreleri değerlerinde  kesme deneyi 
uygulanmıştır. Bu deneylerde kesme kuvveti, kesici aşınması, ölçüsel doğruluk ve 
yüzey pürüzlülüğü değerlendirilmiş, sonuç olarak en iyi TROCHOİD geometrik yapı ve 
işleme stratejisi tespit edilmiştir. Kesme parametrelerinin iyileştirilmesinde merkezi 
farklar deney tasarım tablosu kullanılarak 25 kesme deneyi oluşturulmuştur. Karar 
değişkenleri olarak; kanal genişliği-takım çapı oranı, yanal kaçma mesafesi, diş başına 
ilerleme ve kesme hızı değerleri belirlenmiştir. Bu dört karar değişkenine bağlı kesme 
kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınması değerlerini hesaplayan parametrik 
polinom benzeri matematik modeller oluşturulmuştur. Oluşturulan bu modeller mikro 
kanal frezeleme işleminin bir kısıtlı optimizasyon formatında tanımlanmasında 
kullanılmıştır. Kısıtlamalara bağlı kalarak toplam işlem maliyetini minimize eden en iyi 

ABSTRACT 

In today's industrial world, the need for machining processes in mikro scale is 
continuously increasing in parallel with technological developments. Due to mikro 
dimensions and tolerances of these processes, they need more time to implement 
and rise in costs compared to macro manufacturing methods. In this study, it is 
shown that in mikro slot milling applications, manufacturing times and costs can 
be reduced by improving appropriate tool path strategies and cutting parameters. 
In determining the appropriate tool path strategies, according to Trochoid 
machining strategy, 2  different parametric tool path geometries have been 
created. NC output formats obtained from these geometries were evaluated in 
different CNC machines and best four geometries and NC output formats were 
determined, which fit to all control units. Optimal NC output format obtained from 
these four geometries was used to perform  cutting experiments by using same 
cutting parameters. In these experiments shear force, tool wear, dimensional 
accuracy and surface roughness were evaluated and accordingly best processing 
strategies and TROCHOID geometric structure were determined. In improving the 
cutting parameters, 25 cutting experiments were designed by using central 
composite design of experiment. As for the decision variables; channel width-tool 
diameter ratio, step-over, feed per tooth and cutting speed were included. 
Parametric polynomial like mathematical models were created to calculate the 
values of the share force, surface roughness and tool wear according to these four 
decision variables. These obtained models were used to define a mikro channel 
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karar değişkenleri tespit edilmiştir. Modellerin uyum kontrolü, ara karar değişkeni 
değerlerinde yapılmış 4 deney ile kontrol edilmiştir. Araştırma sonucunda en uygun 
mikro kanal frezeleme şartları ortaya konmuştur. Parametrik olarak düzenlenen bu 
çalışma günümüz sanayisinde farklı kesme parametrelerinde kolaylıkla uygulanabilir 
bir yapıdır. 

machining process in a limited optimization format. Conforming to the boundary 
conditions, the best decision variables were fixed (identified) to minimize the cost 
of production. Accuracy of models were checked by 4 experiments conducted by 
using different interim decision variable values. This study, which was realized 
parametrically, is a feasible structure in today's industry that can easily be used 
with different cutting parameters. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Mikro re eleme  yüksek hı lı i leme  mikro frezelemede 
kesme  parametrelerinin optimizasyonu 
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ÖZET 

Bu çalışmada plastik enjeksiyon kalıplama metodu ile üretilen plastik parçalardada 
birleşme izinin oluştuğu bölgeye yerleştirilen rezistans ile kalıp yüzeyi sıcaklık 
yumuşama sıcaklık değerinin altında belirlenen iki farklı sıcaklık değerine artırarak, 
birleşme izlerinin etkilerinin azaltılması amaçlandı. Tez kapsamında bilgisayar 
destekli tasarım programı ile standartlara uygun olan deney numuneleri için kalıp 
tasarımı yapıldı. Dört gözlü olacak şekilde tasarlanan kalıptan iki adet ISO 52  
standardına uygun çekme test numunesi, iki adet görsel test numunesi oluşacak 
şekilde tasarım yapıldı. Numune tasarımlarının dengeli olarak dolması için sonlu 
hacimler yöntemi kullanılarak Autodesk Moldflow programında dolum soğuk yolluk 
dengeleme analizi yapıldı. Görsel akış veya birleşme izlerini verebilen akış analiz 
programı mevcut olmadığı için tez kapsamında deneysel çalışma yapıldı. Tasarlanmış 
kalıp modeli bilgisayar destekli imalat teknolojisi ile imal edildi. Kalıp ekipmanları ve 
kalıp setlerinin montajını ile kalıp enjeksiyona hazır hale getirildi. Plastik enjeksiyon 
ile alçak yoğunluklu Polietilen (AYPE) ve Akrilonitril Bütadien Stiren ABS 
malzemelerinden ‟er numune test edilmek üzere alındı. ekme çubukları ile çekme 
dayanımı testi, çekme test numuneleri ISO 1  standardına uygun hale getirilerek 
eğilme ve ISO 1 0 standardına uygun hale getirilerek darbe testleri yapıldı. Ayrıca 
profilometre ve SEM testleri ile birleşme iz değerleri karşılaştırıldı.  
Elde edilen veriler sonucunda ABS ve AYPE malzemesinin çekme ve eğilme dayanım 
değerlerinde iyileşme görülürken birleşme izlerinin darbe dayanım değerlerine etkisi 

ABSTRACT 

In this study, improving mechanical and cosmetic properties of plastic injection 
molded weld line plastic products was aimed by heating weld line region under 
polymer softening temperature. The test samples were prepared using CAD 
software. The mold was designed to be four-sided, two tensile test specimens 
were prepared according to ISO 52  and the other two specimens were designed 
for cosmetic test. For balanced filling of the samples, flow analysis were 
performed with Autodesk Moldflow.  Designed mold model was fabricated by 
computer aided manufacturing technology.With the assembly of mold equipments 
and die sets, Die became available for the injection molding.  samples were taken 
from both low density Polyethylene (LDPE) and Acrylonitrile Butadiene Styrene 
(ABS) materials to be tested.  Tensile strength tests were performed according to 
ISO 52 . Tensile test specimens were cut for flexural tests according to ISO 1 . 
Similarly, the tensile test specimens were cut and notched for impact tests 
according to ISO 1 0. Profilometer and SEM tests were also obtained to compare 
cosmetic properties of weld line area. Improvement in tensile and flexural strength of 
heated ABS and LDPE specimens were observed. It was found that weld line area has 
no certain effect on impact test results. An 15 degree Celcius increase on the surface of 
the plastic specimens resulted in decrease maximum depth of surface roughness and 
average value. Improvement in cosmetic properties of weld line area were observed. 
On the other hand, average surface roughness value increased with an 30 degree 
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olmadığı tespit edildi. Plastik üründe A yüzeyinde sıcaklık değerinin 15 Santigrat 
derece artırılması ile yüzey pürüzlülük ortalama değeri ve maksimum derinlik değeri 
azaldı. A yüzeyinde sıcaklık değerinin 30 Santigrat derece artırılması ile ortalama 
yüzey pürüzlülük değeri artmış, ancak maksimum derinlik değeri, ortalama değere 
yaklaştığı için birleşme izi görüntüsüne iyileşme tespit edildi. 

Celcius increase on the surface of the plastic specimens. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Birleşme i leri  plastik en eksi on kalıpları  mekanik e ko metik 
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ÖZET 

Doğada kendiliğinden var olan yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi 
kavramı, tüketim yerine yakın noktalarda elektrik üretimini mümkün kılması, çevresel 
etkileri en aza indirmesi, diğer enerji sistemlerine göre daha güvenilir ve daha 
ekonomik olması gibi nedenlerle birlikte artan önemiyle geniş uygulama alanı 
bulmaktadır. Enerji santrallerinin elektrik dağıtım veya iletim sistemine bağlantısında 
şebeke işleticileri tarafından belirlenen güç kalitesi standartlarının sağlanması 
gerekmektedir. Bu gereklilik, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim 
tesisleri için de geçerlidir. Türkiye'de şebeke bağlantı kriterleri, devlet tarafından 
belirlenmekte ve Elektrik Piyasası ebeke Yönetmeliği  adı altında yayımlanmaktadır. 
Sistemin kararlı ve güvenilir çalışması için gerekli kriterler, güç elektroniği devreleri 
ile sağlanmaktadır. Bu çalışmada, rüzgar türbinleri güç devrelerinde kullanılan 
elektriksel güç dönüşüm teknikleri incelendi. Santralin, şebeke kriterleri uyarınca 
şebekeye bağlantısını gerçekleştiren DA AA çevirgeç (evirici), Matlab  Simulink 
ortamında modellenerek farklı rüzgar hızlarında ve şebeke hatalarındaki 
davranışlarını gösteren simülasyon sonuçları analiz edilmiştir. 

ABSTRACT 

Energy production from renewable energy sources which are inherent in the 
nature, are in wide range of applications with its increasing importance because 
of its suitability for the electricity production near the counsumption point, 
minimizing the environmental effects, being more reliable and relatively more 
cost effective than the conventional energy systems. During the connection of the 
power station to the distribution or transmission system, it's obligatory to 
maintain the power quality standards of the grid operators. This requirement is 
also valid for the energy production facilities of renewable energy sources. In 
Turkey, the grid connection criterions are defined and published by the 
government under the name of Electricity Market Grid Regulations. The criterions 
for the stable and reliable operation of the power stations are provided by the 
power electronics circuits. In this study, electrical power conversion techniques 
which are used in the power circuits of wind turbines are investigated. The 
modelling of DC AC power converter (inverter), that provides the grid connection 
of the wind turbine according to the grid requirements, is achieved in Matlab  
Simulink environment. At the end, the simulation results illustrating the response 
of the inverter in different wind speed and fault scenerios are analyzed. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Uzay ekt r darbe geni lik modülasyonu (SVPWM), kalici 
mıknatıslı senkron generatör, DA/AA çevirgeç, dü ük gerilimde 
i letme de amı 
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ÖZET 

Bu tezde bütün kenarlarından basit mesnetli yayılı parametreli dikdörtgen cam bir 
panelin titreşim kaynaklı akustik güç modlarının aktif kontrolü çalışıldı. Öncelikle 
1500   2000  boyutlarında ve 5  kalınlığında basit mesnetli cam bir panelin 
titreşim modlarını içeren durum denklemi çıkartıldı. Akustik gücün kontrol edilmesi 
için akustik modların kontrol edilmesi gerekliliğinden dolayı, akustik güç  transfer 
matrisi cam panel için hesaplanarak titreşim modlarını içeren durum denkleminin 
akustik modları içeren durum denklemine transformasyonu yapıldı. Panelin titreşimi 
sonucu oluşan sonsuz sayıdaki akustik modlar bazı özelliklerine göre gruplara ayrıldı. 
Elde edilen sonlu sayıdaki mod gruplarının grupsal kontrolü (cluster control) 
yapılarak, aynı grup altındaki bütün modların bastırılması sağlandı. Kontrol 
tasarımında karşılaşılan belirsizlikler frekans şekillendirme filtreleri kullanılarak 
sisteme dahil edildi ve bu şekilde kontrol tasarımının gürbüz performansı sağlandı. 
Kontrol tasarımında grupsal ölçüm ve kontrolü esas alan H kontrol tasarımı 
kullanıldı. Kontrolör tasarımı yayılı parametreli sistem dinamiğini yansıtacak şekilde 
100 Hz' e kadar olan modları içeren indirgenmiş sistemin durum denklemleri 
kullanılarak yapıldı. Yapılan simülasyon sonuçlarında kontrol edilmek istenen düşük 
frekans bölgesindeki akustik güç modlarının kontrolünün belirgin bir şekilde 
sağlandığı vekontrol edilmek istenmeyen yüksek frekans bölgesindeki modlarda 
herhangi bir tahrik olmadığı(spillover) görüldü. 

ABSTRACT 

In this thesis, active control of acoustic power radiated from simple supported 
rectangular glass plate will be studied. Firstly, a state-space equation is derived for 
vibrating simply supported plate which has dimensions of 1500 mm  2000 mm 
and 5mm thickness. By using the acoustic transformation matrix the state-space 
equation which include vibration modes is transformed to the state-space 
equation which include acoustic modes because of the need controlling acoustic 
modes to control acoustic power. Infinite number of acoustic modes radiating from 
vibrating plate is clustered considering some properties. All modes under the same 
cluster is suppressed by the cluster control of the finite number of clusters. 
Uncertainties encountered during control design is covered by selecting frequency 
shaping filters to satisfy the robustness of the control system. H control design 
based on cluster sensing and control is used. Controller is designed using the state-
space equation of the reduced system to 100 Hz which represents the dynamic of 
distributed system. The simulation results shows that acoustic power modes is 
controlled significantly at the low frequency range and there isn't any excitation 
on acoustic power modes at high frequency range. 
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ÖZET 

Bu tez çalışmasında bilyalı vidalı mil hareket sisteminin fiziksel modelden 
matematiksel modele indirgenmesi, matematiksel modelin enerji denklemleriyle 
ifadesi, bu ifade sonrası fiziksel sistemin matematiksel bir çözüm yöntemi olan sonlu 
elemanlar yöntemiyle modellenerek çözümlenmesi gibi konular ele alınmıştır. Yapılan 
modal analiz sonuçlarının fiziksel karşılıkları incelenerek yorumlanmıştır. Bununla 
birlikte bilyalı vidalı mil hareket sisteminin tasarımında sistemin rijitliği bakımından 
önemli olan parametreler incelenmiştir. Bunlara ek olarak bilyalı vidalı mil hareket 
sisteminde kullanılan somunun genişliğinin etkisi de modele yansıtılarak, bu 
parametrenin sistem rijitliğine etkisi değerlendirilmiştir.  

ABSTRACT 

In this thesis, the subjects such as the degradation of the ball screw drive system 
from the physical model to the mathematical one, expression of the mathematical 
model by means of the energy formulation and after that expression, analysis of 
physical system by modeling by finite element analysis, which is a mathematical 
solution method, have been discussed. The results of the modal analysis 
performed have been interpreted by examining their physical equivalent. The 
parameters which are important for the stiffness of the design of ball screw drive 
system have been also examined. Additionally, by reflecting the effect of the width 
of the nut which was used in the ball screw drive system to the model, the effect of 
this parameter to the stiffness of system has been evaluated.  

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Bilyalı idalı mil hareket sistemi, takım te gahları, titre im 
analizi, sonlu elemanlar yöntemi, matematiksel modelleme 
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ÖZET 

Bu çalışmada iki-boyutlu, daim  ve sıkıştırılamaz akış problemleri için ifade edilen 
Navier-Stokes Akış Denklemleri, Akım Fonksiyonu-Vortisite Yaklaşımı ile ifade edilip 
nümerik yöntemlerden Sonlu Farklar Yöntemi kullanılarak 4. hata mertebesinden 
hassasiyet ile sonuçlar üreten nümerik formülasyon geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Geliştirilen nümerik formülasyonun işlevselliğinin ve uygulanabilirliğinin test edilmesi 
amacıyla kare kesitli silindir etrafındaki akış problemi test problemi olarak seçilmiştir. 
Geliştirilen nümerik formülasyonun iterasyon yöntemlerinden Gauss-Seidel 
Relaxation (Successive Under Over Relaxation) Yöntemi ile uygulanması sonucu kare 
geometriye sahip bir küt cisim etrafındaki akış problemi, iki-boyutlu akış alanı 
içerisinde daim , sıkıştırılamaz ve sıcaklık değişiminden bağımsız kabul edilerek 4. 
hata mertebesinden hassasiyet ile nümerik olarak çözülmüştür. Test problemi aynı 
zamanda 2. hata mertebesinden hassasiyet ile çözülmüş ve elde edilen nümerik 
sonuçlar, 4. hata mertebesinden hassasiyet ile elde edilen nümerik sonuçlar ile 
karşılaştırılmıştır ve aynı Reynolds Sayısı ve aynı serbest akım hızı değerlerinde 4. 
hata mertebesinden nümerik sonuçların 2. hata mertebesinden nümerik sonuçlara 
kıyasla nümerik değerler bakımından daha hassas değerler olduğu gözlemlenmiştir. 
Aynı zamanda 2. hata mertebesinden iterasyon denklemleri ile çözüm yerine aynı 
problem parametreleri ve aynı Reynolds Sayısı değerleri için 4. hata mertebesinden 
iterasyon denklemleri ile çözüm yapıldığında serbest akım hızı değerlerinin değer 
aralığının genişlediği yani 2. hata mertebesinden iterasyon denklemlerinde reel sonuç 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to improve numerical formulation with fourth order 
accuracy for Navier-Stokes Equations, which is expressed for two-dimensional, 
steady and incompressible flow problems. Navier-Stokes Equations was 
expressed with Stream Function-Vorticity Approach using Finite Difference 
Method from numerical methods. To test the functionality and applicability of the 
improved numerical formulation, flow problem around cylinder with square 
cross-section was chosen as a benchmark problem. As a result of applying 
improved numerical formulation with Gauss-Seidel Relaxation (Successive 
Under Over Relaxation) Method, flow problem around a bluff body with square 
cross-section was solved with fourth order accuracy in two-dimensional flow 
field, assuming that steady, incompressible and no temperature gradient. The test 
problem was also solved with second order accuracy and obtained numerical 
results were compared with fourth order accuracy numerical results. With the 
same Reynolds Number and with the same free stream velocity values, fourth 
order numerical results are more convergent than second order numerical 
results. Furthermore, with the same problem parameters and Reynolds number 
instead of solving with second order iteration equation, solving with fourth order 
iteration equation is seen that free stream velocity values range was enlarged. In 
other words, free stream velocity values which do not give realistic results with 
second order iteration equations give realistic results when fourth order iteration 
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üretmeyen serbest akım hızı değerlerinin 4. hata mertebesinden iterasyon 
denklemleri kullanıldığında reel sonuçlar ürettiği gözlemlenmiştir. 

equations were used. 
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ÖZET 

Bu çalışmada arayüz araçlarından kumanda elemanlarının kullanışlı tasarımında etkili 
olan statik, dinamik ve kontrol faktörleri dikkate alınarak bir literatür araştırması ve 
dinamik özelliklerin ölçülebilmesini sağlayan bir mekanik sistem tasarımı yapılmıştır. 
Oluşturulan sistemin çamaşır makinelerinin program seçim düğmesi kalite algısına 
etki eden etmenler ve etkinlik derecelerinin belirlenmesinde kullanılması 
hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda döner düğme kalite algısına etki eden 
parametreler belirlenmiştir. 

ABSTRACT 

In this study, a literature-survey were conducted on the static, dynamic and 
control factors affecting usable design of controls from user interface tools of a 
product and then a mechanical design was done in order to measure the dynamic 
properties of the rotary knob. It was aimed to use the system in order to establish 
the factors having impact on the perceived quality of the program selector knob of 
washing machine and their degree of effectiveness. In line with this objective, 
parameters affecting the perceived quality of the program selector knob were 
identified. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Kumanda elemanları  kalite algısı, haptik teknolojisi, 
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ÖZET 

Bu çalışmada gazbetonun yapısı, üretimi ve otoklavlama safhası anlatılmıştır. 
Kojenerasyon sistem teknolojileri ve avantajları anlatılmıştır. Türkiye de ve dünyada 
kojenerasyon sistemleri ile ilgili yapılan çalışmalara örnekler verilmiştir. Türkiye de 
kojenerasyon sisteminin tarihsel gelişimi anlatılmıştır. Kojenerasyon sisteminin mali 
ve termal açıdan gazbeton fabrikasına uygulanabilirliği araştırılmıştır. Kojenerasyon 
sistemi için  farklı işletme senaryosu üzerinde durularak minimum geri ödeme 
süresini veren durum ortaya koyulmuştur. Detaylı fizibilite tablosu oluşturularak mali 
ve termal hesaplar yapılmıştır. Ayrıca kojenerasyon sistemleri çevresel etkileri ve 
yasal emisyon sınırlamalarına kadar bir çok açıdan değerlendirilmiştir. 

ABSTRACT 

Autoclaving step, production and the sucructure of autoclaved aerated concrete is 
explained in this study. In addition to this, system technology of cogeneration and 
it‟s advantages are mentioned. Many examples of studies at cogeneration systems 
from Turkiye and all over the world are detaily examined. The historical 
development of cogeneration systems in Turkiye is researched. The applicability 
of cogeneration system to autoclaved aerated concrete factory as commercial and 
thermal way is examined.  seperate operation scenarios were taken into 
consideration and the case with the minimum pay-back time was presented for 
the cogeneration system. By generating some feasibility charts, commercial and 
thermal calculations are done. Also, legal emission limits, environmental effects of 
cogeneration systems are evaluated. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Ga beton  ko eneras on  ener i  ener i erimliği  fi ibilite 
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ÖZET 

Bu çalışmada bir DAY kazan siklonunun performansı HAD ve matematiksel modellerin 
beraber kullanımını öngören hibrit bir model ile incelenmiştir. Bu yeni modelde 
matematiksel modellerin yetersiz kaldığı noktalarda HAD metodundan faydalanılmış, 
HAD metodunun zayıf kaldığı noktalarda da matematiksel modellerden 
faydalanılmıştır. Bu kapsamda birinci adımda bir DAY kazan siklonunun performansı 
matematiksel modeller ile hesaplanmıştır. İkinci adımda ise HAD analizleri ve 
matematiksel modeller beraber kullanılarak tekrar siklon performansı hesaplanmıştır. 
Sonuçlar karşılaştırıldığında ikinci adımda (hibrit model) ile bulunan siklon 
performansının matematiksel modellere göre daha doğru sonuç verdiği görülmüştür. 

ABSTRACT 

In this work, performance of a CFB boiler cyclone is evaluated with a hybrid 
model which uses CFD and mathematical models together. In this new model CFD 
method is used to model weak points of mathematical models and mathematical 
models are used to model weak points of CFD. In this scope, as the first step, a CFB 
boiler cyclone's performance is calculated by mathematical models. In the second 
step, efficiency of the cyclone is recalculated by using CFD analysis together with 
mathematical models. When the results are compared, it is shown that cyclone 
performance found in the second step (hybrid model) is more accurate than those 
predicted by mathematical models. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords esa lamalı akı kanlar dinamiği (HAD), siklon  dola ımlı 
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YÜZEYİNE HİDROKSIAPATİT BAZLI BİYOSERAMİK FAZLARIN KAPLANMASI 
VE KARAKTERİZASYONU 
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HARA TERIZATION AND FORMATION OF HYDRO YAPATITE BASED 
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ELE TROLYTI  O IDATION 
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Doç. Dr. Metin USTA 

ÖZET 

Bu çalışmada Ti Al4V alaşımı; biyomedikal uygulamalarda biyoaktif ve biyouyumlu 
malzeme olarak kullanılan titanyum oksit, kalsiyum apatit ve hidroksiapatit bazlı 
kompozit kaplamalar üretmek için; kalsiyum asetat ((CH3COO)2Ca x.H2O), -
kalsiyum glisero fosfat ( -C3H7CaO P) ve saf su içerikli çözelti içerisinde plazma 
elektrolitik oksidasyon (PEO) yöntemiyle kaplandı. PEO kaplama prosesi ilk 
aşamada, kalsiyum ve fosfor bazlı bazik çözelti içerisinde üç farklı akım yoğunluğu 
(0,123, 0,140 ve 0,335 A cm2) ve düşük kaplama sürelerinde (1, 2, 3, 4 ve 5 dakika) 
gerçekleştirildi. PEO prosesi daha sonra, tek akım yoğunluğu (0,123 A cm2) ve 
yüksek kaplama sürelerinde (1, 5, 10, 20, 40, 0, 0 ve 120 dakika) gerçekleştirildi. 
Kaplama parametrelerinden; akım yoğunluğu ve kaplama süresinin kaplamaların 
büyüme kinetiğine, faz kompozisyonuna, bağlanma enerjisine, moleküler 
fonksiyonel gruplarına, yüzey morfolojine ve mikro yapısına, elementel 
kompozisyonuna, yüzey pürüzlülüğüne, altlık malzemeye yapışmasına, aşınma ve 
korozyon özelliklerine ve biyoaktivitelerine olan etkisi incelenmiştir. PEO prosesi 
sonrası yüzeyde anataz-TiO2, rutil-TiO2, TiP2, Ca3(PO4)2 (TCP-tri kalsiyum fosfat), 
perovskit-CaTiO3 (perovskit-kalsiyum titanat) ve Ca10(PO4) (OH)2 (hidroksiapatit) 
fazları tespit edilmiştir. Kalsiyum bazlı elektrolit çözeltisinde PEO yöntemiyle 
kaplanan numunelerin ortalama kaplama kalınlıkları 15 ile 5 m arasında 
değişmektedir. PEO prosesi sonrası gözenekli ve pürüzlü bir yüzey oluşmaktadır ve 

ABSTRACT 

In this study, the Ti Al4V alloy was coated in the solution consisting of calcium 
acetate ((CH3COO)2Ca x.H2O), -calcium glycerophosphate ( -C3H7CaO P) and pure 
water by plasma electrolytic oxidation (PEO) method to produce titanium oxide, 
calcium apatite and hydroxyapatite-based surface used as of bioactive and 
biocompatible materials in biomedical applications. At the first step, the PEO was 
carried out at 0,123, 0,140 and 0,335 A cm2 current densities in calcium based 
electrolyte for 1, 2, 3, 4 and 5 minutes. And then, the PEO was carried out at 0,123 
A cm2 current density for 1, 5, 10, 20, 40, 0, 0 and 120 minutes. The influence of 
the coating parameters such as the current density and oxidation time on the 
kinetic, phase composition, binding energy of the atoms, functional groups of the 
molecules, surface morphology and microstructure, surface roughness, adhesion to 
substrates, wear and corrosion and bioactivity of the coatings were investigated in 
detail. The phases formed on the coated Ti Al4V alloy were detected anatase-TiO2, 
rutile-TiO2, TiP2, Ca3(PO4)2 (TCP-tri calcium phosphate), perovskite-CaTiO3 
(perovskite-calcium titanate) and Ca10(PO4) (OH)2 (hydroxyapatite). The average 
thickness of the plasma electrolytic oxidized coatings ranged from 4.  to 3.5 m for 
sodium silicate solution and from 15 to 5 m for calcium based solution with some 
scatters. The adhesion strengths of coatings were increased with increasing current 
density and duration time. After PEO process, the coatings on Ti Al4V alloy are 
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kaplama işleminden sonra yüzey pürüzlülüğü, artan akım yoğunluğu ve kaplama 
süresi ile birlikte artmaktadır. Elementel haritalama sonuçlarına göre, yüzey yapısı 
homojen ve sürekli bir yapıdadır. Kaplamaların altlık metale olan yapışma 
mukavemetleri, artan akım yoğunluğu ve kaplama süresi ile birlikte artmıştır. 
Aşınma ve korozyon deneyleri sonucunda PEO yöntemiyle kaplanan Ti Al4V 
alaşımlarının aşınma ve korozyon dirençleri kaplanmamış metale göre önemli 
ölçüde artmıştır. Kaplamaların SBF içerisinde 3 ,5 C’de bekletilmesi sonrası 
yüzeyde kemik benzeri apatit oluşumu gerçekleşmiş ve biyoaktivitif bir yüzey elde 
edilmiştir.   
 

rough and porous and the roughness of PEO coatings enhances with increasing 
current density or duration times. According to the EDX-Mapping, the elements and 
phases are uniformly distributed on the surface of PEO coatings. The wear 
resistance in all PEO coatings samples was considerably improved in relation to the 
untreated Ti Al4V specimen under dry and SBF conditions. The corrosion 
resistance in all PEO coatings samples was considerably improved in relation to the 
untreated specimen in SBF. Bone like apatite structure was formed on the surface 
after the coatings were immersed in SBF at 3 .5 C. 
 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Pla ma elektrolitik oksidas on PEO  mikro ark oksidas on MAO  
titan um e alaşımları  hidroksiapatit HAp  e  karakteri as on  
aşınma  koro on  ın itro 
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ÖZET 

Bu çalışmada, pul grafitten az katmanlı indirgenmiş grafen oksit üretimine 
odaklanıldı. İndirgenmiş grafen oksit, öncülü olan grafen oksitten kimyasal 
indirgeme yoluyla elde edildi. Grafen oksidin eldesi için, büyük ölçekli üretime 
elverişli bir yöntem olan Hummers metodu seçildi. Sıkı süreç kontrolüne ihtiyaç 
duyan ve aşılması gereken zorlukları barındıran Hummers metodundan türetilmiş 
yöntemlerin belirsizliklerinin giderilmesi amacıyla, sürece etkiyen bazı değişkenler 
üzerinde çalışıldı. Bu amaçla, sentez sonrası ayrıştırma, yıkama ve safsızlıklardan 
arındırma, susuzlaştırma ve kurutma işlemlerindeki farklılaşmaların, ultrasonik 
titreşim uygulamanın ve artan girdi miktarının grafen oksidin yapı ve özelliklerine 
etkileri incelendi. 1,4  u bulan C:O oranı oksitlenme seviyesinde, 4-  katmanlı, 13 ,3 
m2g-1 yüzey alanına sahip grafen oksit numuneleri, 0’a varan verim seviyeleriyle 
üretildi. Elde edilen grafen oksit numuneleri kimyasal yöntemle indirgendi. Bu 
esnada, indirgeyici türü, indirgeme ortamı ve indirgeme süresinin elde edilen 
indirgenmiş grafen oksidin yapı ve özelliklerine etkileri incelendi. Münferitte ,5, 
ortalamada ,14 ü bulan C:O oranı ve oksitlenme seviyesi, 5 ,4  m2g-1 yüzey alanı 
ve Raman analizi sonuçlarının işaret ettiği üzere türetildiği grafen oksitten daha az 
katman sayılı indirgenmiş grafen oksit numuneleri; 0 e varan verim seviyeleriyle 
üretildi. Böylece grafitten indirgenmiş grafen okside dönüşümde 0 a yakın bir 
verim seviyesi elde edildi. retilen numuneler GYTE Nanoteknoloji Araştırma 
Merkezinde devam eden lityum iyon batarya projesi çalışmalarında anot destek 

ABSTRA T 

In this study, we focused on production of few layer reduced graphene oxide. 
Reduced graphene oxide was obtained by chemical reduction of graphene oxide. 
Graphene oxide was obtained via an improved Hummers’ method which is able to 
scale up for mass production. Some variables of modified Hummers’ methods 
derived from Hummers method which needs strict process control were examined 
to eliminate ambiguities of the methods. Effects of extrication after synthesis, 
washing, purification, variations of dewatering and drying processes, threating with 
ultrasonic vibration and increasing amount of starting materials on graphene oxide 
structure and properties were examined. Graphene oxide with oxidation levels 
based on C:O ratios up to 1,4 , 4-  layers and 13 ,3 m2g-1 specific surface area 
were obtained with an efficiency up to 0 . Obtained graphene oxide samples 
reduced by chemical reduction. Effects of reductant type, reduction media and 
atmosphere and reduction time on reduced graphene oxide were examined. 
Reduced graphene oxide with C:O ratios up to ,15 averagely ( ,5 individually) 

5 ,4  m2g-1 specific surface area and fewer layer numbers than its’ precursor 
graphene oxide according to Raman analysis indications were obtained with an 
efficiency up to 0 . Consequently, nearly 0  conversion ratio from graphite to 
reduced graphene oxide was reached. Produced samples were given to evaluate as 
anode support material in lithium ion battery project at G.Y.T.E. Nanotechnology 
Research Center. 
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malzemesi olarak değerlendirilmek üzere sunuldu. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Grafit rafen oksit  rafen  indir enmiş rafen oksit  hummers metodu  
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ÖZET 

Lityum iyon piller gündelik hayatımızda cep telefonları ve taşınabilir bilgisayarda 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Lityum iyon piller sahip oldukları yüksek enerji 
yoğunluğu ve çok uzun süre şarj-deşarj edilebilme özelliği nedeniyle tercih 
edilmektedir. Lityum iyon pillerde kapasiteyi sınırlayan asıl malzeme katot aktif 
maddesidir. Katot aktif maddesi olarak LiCoO2 1 4 yılından bu yana 
kullanılmaktadır. Ancak nanoteknolojideki son gelişmeler, yeni sentezleme 
yöntemlerinin uygulanması ile katot aktif maddesinin de nano ölçekte üretilerek 
kapasitenin artırılabileceğini göstermiştir. Bu tez çalışmasında sol-jel, birlikte 
çöktürme ve sükroz yakması yöntemleri ile nano ölçekte tabakalı LixMnyNizO2 
yapıları sentezlenmiştir. Bu yapılarda Li2MnO3 fazı oluşturularak kapasiteyi artırıcı 
etkisi incelenmiştir. İkili yada üçlü katı fazlar içeren yapılar XRD, SEM, TEM 
yöntemleri kullanılarak kristal yapısı ve tane boyutu araştırılmıştır. Ayrıca CV, 
kronopotansiyometri ve empedans ölçümleri yapılarak elektrokimyasal 
karakterizasyonu yapılmıştır.  

ABSTRA T 

Li ion batteries are used widely in daily life by laptops and computers. Lithium ion 
cells generally are preferred for mobile applications because of their high energy 
density and high charge-discharge capability. The discahrge capacity is restricted 
by cathode side of lithium ion cells. LiCoO2 has been used as a cathode active 
material since 1 4. However the recent nanotechnological developments and 
novel synthesis methods show that nano scale products can have greater discharge 
capacity. In this study nano scale layered LixMnyNizO2 are synthesised by using 
sol-gel, co-precipitation and sucrose combustion methods. In this structure 
Li2MnO3 phase is formed that inrease the discharge capacity. Formed binary and 
ternary solid phases are investigated with XRD, TEM and SEM tecniques. Also CV, 
Chronopotensiometry and impedance tests are applied for electrochemical 
caracterization of materials. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Lit um i on pil  nano apı  katot aktif maddesi 
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ÖZET 

Bu çalışmada seramik rulo üzerine kullanıldıktan sonra yüzeyden kolaylıkla 
kaldırılabilen kaplamalar geliştirilmeye çalışılmıştır.Porselen granit üretiminde 
kullanılan sinterleme fırınlarında düşük genleşme katsayılı kordiyerit veya müllit 
esaslı seramik rulolar kullanılmaktadır. Bu ruloların fırınlarda kullanım ömrünün 
uzatılması için yüzeylerine bir kaplama uygulanması ve bu kaplama fonksiyonunu 
yitirdiğinde seramik rulo yüzeyinden kolaylıkla uzaklaştırılarak yeniden kaplama 
uygulanılabilir olması talep edilmektedir. alışma için hazırlanan alt ve üst 
kaplamalardan dikdörtgen kesitli çubuklar hazırlanarak 1220 C'de 3 saat 
sinterlenmiştir. Bu çalışmaya öncelikle, sinterlenmiş alt ve üst kaplamaların 
yoğunluk, eğme mukavemeti, su emme ölçümü deneylerinin gerçekleştirilmesi ile 
başlanmıştır. Daha sonra tane boyut dağılımı, viskozite ölçümü, X- ışını analizleri, ısıl 
genleşme katsayısı ölçümleri yapılmış ve mikroyapıları taramalı elektron 
mikroskobu ile incelenmiştir. 

ABSTRA T 

The aim of this study is to develop coatings for ceramic rollers which is easily 
removable after usage. The sintering furnaces used in porcelain granite production 
includes cordierite and mullite based ceramic rollers, which have low expansion 
coefficient. The rollers surfaces should be coated for a long lifetime of usage and 
they features should be suitable for applying recoat process after the deformation 
of the old coating and therefore this old coating should be removed the roller 
surface easily. Coating samples taken from overcoated area and undercoated area 
as rectangle sectioned sticks and sintered at 1220 C for 3 hours. Firstly the bending 
resistance, absorption of moisture tests were applied to the sintered samples which 
taken from overcoated and undercoated areas. After that, particle size distribution 
determining, viscosity measurement, X-ray analysis, thermal expansion coefficient 
measurements done thoroughly and microstructures examined via scanning 
electron microscope. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Fırın rulosu  kordiyerit  müllit  ka lama 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, yüksek sıcaklıkta sinterlenmiş porselen olarak kullanılabilme 
potansiyeline sahip anortit esaslı seramiklere sıvılaştırıcı ajan etkisi olduğu bilinen 
MgO, Na2O ve K2O'in değişik oranlarda ilavesi yapılarak bu seramiğin sinterleme 
sıcaklığı 1200oC civarına indirilebilme ve dolayısıyla porselen granit olarak 
üretilebilme olasılığını araştırmaktır. Isıl işlem sonrasında seramik bünyesinde 
yüksek oranda anortit (CaOAl2O32SiO2) kristallerini geliştirecek şekilde belirlenen 
bir kompozisyona 0 ile 5 arasında değişen oranlarda ayrı ayrı MgO, Na2O ve K2O 
ilavesi yapılarak bünyeler hazırlanmıştır. Hazırlanmış olan kompozisyonlar granül 
haline getirilerek şekillendirme işlemi yapıldıktan sonra yüksek hızda sinterleme 
işlemi gerçekleştirilmiştir. Sinterlenen numunelerin yoğunluk, pişme küçülmesi, su 
emme gibi fiziksel ve elastik modulüs, kırılma mukavemeti, gibi mekanik özellikleri 
incelenmiştir. Ayrıca, sinterlenen numunelerin mikroyapıda gelişen fazların 
incelemesi için X-ışınları ve elektron mikroskobun çalışmaları ile mikroyapı 
karakterizasyonu yapılmış ve farklı oranlarda eklenen malzemelerin anortit esaslı 
porselenin mikroyapı gelişimi üzerine etkisi araştırılmıştır. MgO, K2O ve Na2O 
katkılarının ilave edilmesi sonucunda sinterleme sıcaklıkları kademeli olarak 
düşürülmüştür ve en iyi sonuçlar 3 MgO ilave edilmesi ile sağlanmıştır. Bu 
kompozisyon ile en yüksek yoğunluk değerinin elde edildiği sinterleme sıcaklığı 
1350oC'den 1250oC'ye düşürülmüştür. Sinterleme sıcaklığı; 2-3 K2O ilavesiyle 
12 5oC'ye ve 2 Na2O katkısı ile 1300oC'ye düşürülmüştür. Tüm kompozisyonların 
XRD sonuçlarında ana faz olarak anortit fazı ve kalıntı fazlar olarak corundum, 

ABSTRA T 

The aim of this work is to investtigate the possibility of making porcelainised 
stoneware body from anorthite based ceramics, which has utulization potential as 
whiteware, by decreasing its sintering temperature from 1350oC to around 1200 C 
with addition of fluxing agents like MgO, Na2O and K2O at different concentrations. 
Bodies prepared by the addition of MgO, Na2O and K2O individually, at 
concentrations ranging between 0  and 5 , to the defined composition which 
forms high amounts of anorthite (CaOAl2O32SiO2) crystals in ceramic body after 
thermal process. The samples were prepared from granulated bodies having 
different compositions were heat treated with rapid sintering. Mechanical 
properties such as elastic modulus, flexural strength and physical properties such 
as bulk density, firing shrinkage and water absorption of sintered samples were 
examined. Moreover, microstructure characterization made by examining and 
determining the phases developed in microstructure of sintered samples with x-
rays and scanning electron microscope, and thus effects of additive materials in 
different concentrations on the microstructure development of anorthite based 
porcelain was studied. After the addition of MgO, K2O and Na2O, sintering 
temperatures were found to decreased gradually and best results were reached 
with 3  MgO addition. With this composition, it was possible to decrease the 
sintering temperature sintering temperature that gives the highest bulk density 
value, from 1350oC to 1250oC. Sintering temperature that gives the highest bulk 
density value was decreased to 12 5  with 2 to 3  K2O addition and to 1300 C 
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kuvars ve kristobalit oluşmasının yanı sıra 4-5 MgO içeren bünyelerde ise anortit 
kristalleri ile birlikte ikincil faz olarak kordiyerit fazının oluşumuda tesbit edilmiştir. 
Kordiyerit oluşumunun sinterleme davranışını olumsuz etkilediği gözlemlenmiştir. 

with 2  Na2O additions. XRD results of all compositions confirmed the formation 
of anorthite crystals as the main phase and corundum, quartz and cristoballite as 
residual phases in the microstructure. However, the formation of cordierite crystals 
was also detected as second main phase on top of anorthite crystals formation in 
compositions having MgO addition more than 3 . İt was observed that the 
formation of cordierite phase in the microstructure affected the sintering behaviour 
negatively. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, TiO2 ve SiO2 içeren ince filmlere oranı değişen ZrO2 katkısının etkisi 
incelenerek yeni ince filmler üretilmesi ve bu filmlerin karakterize edilmesi 
amaçlanmıştır. Prizma çiftleyicide karakterizasyonun yapılabilmesi için ince 
filmlerin dalga kılavuzu özelliği göstermesi gereklidir. Bu yüzden ince filmler, daha 
küçük kırınım indisine sahip mikroskop camı üzerine kaplanarak ölçüm yapılmıştır. 
Yöntem olarak, maliyeti uygun olan sol-jel daldırarak kaplama yöntemi seçilmiştir. 

retilen ince filmlerin mikroyapıları, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve enerji 
dağılımlı spektroskopi (EDS) ile incelenmiştir. Kristal yapının karakterize edilmesi 
amacıyla X-ışınları kırınım cihazı (XRD) kullanılmıştır. Son olarak, prizma çiftleyici 
(prism coupler) ile kırılma indisleri ve film kalınlıkları, yüksek hassasiyetli olarak 
ölçülmüş ve sonuçları yorumlanmıştır. 

ABSTRA T 

The purpose in this study is to investigate and to characterize thin films that include 
TiO2 and SiO2 in varying proportions and doped with ZrO2. Thin films must be 
exhibiting the waveguide properties to be characterized by a prism coupler. 
Therefore, thin films were coated on microscope slides because of their smaller 
refractive indexes than thin films. Relatively less expensive sol-gel dip coating 
method was chosen. Fabricated thin film microstructures were investigated by 
scanning electron microscope (SEM) and energy diffraction spectroscopy (EDS). To 
characterize crystal structure, X-Ray diffraction (XRD) was used. Finally, refractive 
index and thickness were measured by prism coupler with high sensitivity and 
results were interpreted. 
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ÖZET 

Bu tez çalışmasında sentetik ikili Al-Ti alaşımlarının mikroark oksidasyon (MAO) 
yöntemi ile kaplanmasında, altlıktaki Ti miktarının kaplama işlemi ve elde edilen 
kaplamaların özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. İndüksiyon fırınında 
kontrollü atmosferde üretilen atomik  1, 2, 4, ,  Ti içeren Al-Ti alaşımları ve saf Al 
altlıklar üzerinde, 2 g l KOH ve 12 g l Na2SiO3 içeren elektrolitik solüsyon içerisinde 
120 dakika süreyle MAO kaplamalar yapılmıştır. Kaplamaların, yüzey pürüzlülüğü, 
kalınlığı, mikro sertliği, mikroyapısı, yüzey morfolojisi, kimyasal içeriği ve faz 
kompozisyonunun karakterizasyonu profilometre, girdap akımı test cihazı, mikro 
sertlik cihazı, X-ışını kırınımı (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve enerji 
dağılım spektrometresi (EDS) ile yapılmıştır. Altlık kompozisyonundan bağımsız 
olarak bütün kaplamalar müllit (Al Si2O13), alfa-Al2O3, gama-Al2O3 ve epsilon-
Al2O3 fazlarından oluşmuştur. Kaplamalarda yüksek miktarda alüminyum 
bulunduğu, alüminyum ve oksijen miktarının kaplama boyunca değişmediği, silisyum 
miktarının ise kaplamaların yüzeyine yakın bölgelerinde iç kısımlarına göre daha 
fazla olduğu belirlenmiştir. Altlıklardaki Ti miktarının artışına bağlı olarak 
kaplamaların yüzey pürüzlülüğü ve kalınlıkları dikkate değer bir değişim 
göstermezken, mikro sertliği düşmüştür. Bütün kaplamalarda en yüksek mikro 
sertlik değerleri kaplamaların yoğun iç tabakasına karşılık gelen ara yüzeyden 
itibaren 5-45 m'lik kısmında alfa -Al2O3 fazının sürekli veya süreksiz band şeklide 
çökelti olarak bulunduğu bölgelerde ölçülmüştür. Özellikle Al- Ti ve Al- Ti 
numuneleri üzerindeki kaplamalarda intermetalik faza karşılık gelen bölgelerde bu 

ABSTRA T 

In this study, effects of Ti content on behavior and properties of microarc oxidation 
(MAO) coatings produced on binary Al-Ti alloys were investigated. Binary Al-Ti 
alloys containing 1, 2, 4, ,  at.  Ti produced in induction furnace under 
controlled atmosphere and pure aluminum were coated in electrolytic solution 
containing 2 g l KOH and 12 g l Na2SiO3 for 120 minutes. Coating characterization 
was carried out using profilometer, eddy current tester, microhardness tester, X-
ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM) and energy dispersive 
spectrometry (EDS) to determine surface roughness, thickness, microhardness, 
microstructure, surface morphology, chemical and elemental composition of 
coatings. Regardless of substrate chemical composition, all coatings consist of 
müllite (Al Si2O13), alpha-Al2O3, gamma-Al2O3 and epsilon-Al2O3 phases. It was 
determined that high amount of aluminum was present in coatings, oxygen and 
aluminum contents did not change through coating cross section, whereas silicon 
content was significantly higher in near-surface regions than inner regions of 
coatings. With increasing Ti content, thickness and surface roughness of coatings 
did not show significant change whereas microhardness of coatings decreased. In 
all coatings highest microhardness value was measured in denser inner region 
corresponding to 5-45 m part from interface in regions where alpha-Al2O3 phase 
was found as continuous or discontinuous band shaped precipitates. Especially 
coatings produced on Al- Ti and Al- Ti samples, precipitates did not formed in the 
regions corresponding to intermetallic phases. The highest microhardness value 
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çökeltilerin oluşmadığı gözlemlenmiştir. Kaplamalarda ölçülen en yüksek mikro 
sertlik değeri yaklaşık 2500 HV olup ara yüzeyden kaplama yüzeyine doğru mikro 
sertlik değerleri düşmüştür. 

measered was nearly 2500 HV and hardness values have decreased from interface 
towards surface. 
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ÖZET 

Electro-Spark Alaşımlama yöntemi metalik yüzeylerde sert ve aşınmaya dayanıklı bir 
kaplama üretmede gelecek vaat eden bir yöntemdir. Electro-Spark Alaşımlama 
metodu, metalik malzemelerin yüzeylerine geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha 
kuvvetli olarak bağlanan ve iyi bir yapışma sergileyen kaplamalar yapılmasını 
sağlayan, kullanılan elektrodun darbeli (pulse) elektrik akımlarının oluşturduğu 
plazma formasyonu vasıtasıyla yüzeyde biriktirilmesi prensibine dayanan bir mikro-
kaynak işlemidir. Bu çalışmada çelik numunelere Electro-Spark Alaşımlama tekniği 
kullanılarak kromkarbür-nikelkrom (Cr3C2-NiCr) kaplama yapılmıştır. Electro-Spark 
Alaşımlama yönteminde prosesin uygun parametreleri belirlendikten sonra 
oluşturulan kaplama yüzeyleri incelenmiştir. Oluşan mikroyapı ve fazlar X-ışını 
difraksiyonu (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile karakterize 
edilmiştir. Ortalama 20 m kalınlığa sahip tam olarak yoğun ve kuvvetli bir yapışkan 
kaplama tabakası elde edilmiştir. Buna ek olarak, kaplama ve alt tabakaların 
sürtünme ve aşınma özellikleri, aşınma testleriyle sistematik olarak incelenmiştir. 
Deneysel sonuçlar Electro-Spark Alaşımlama işlemi yoluyla çelik altlıkta biriken bir 
Cr3C2-NiCr kaplama varlığını ve kaplamanın aşınma direnci ve sürtünme katsayısını 
belirgin bir şekilde geliştirmiş olduğunu göstermektedir. Ayrıca altlık kısmın sertlik 
değeri ortalama 2  HV iken, kaplamanın yüzeyinde sertlik 1 13 HV'ye ulaşmıştır. 

ABSTRA T 

Electrospark deposition (ESD) method is a promising process to produce hard and 
wear-resistant coatings on metallic substrates. ESD is a micro welding process 
applied by an electrode using pulsed electric currents, thus depositing coating 
material on the surface of the substrate. It ensures a metallurgically bonded and 
stronger coating layer than any conventional technique. In this study, ESD has been 
successfully applied to deposit Cr3C2-NiCr on steel substrate. Electro-Spark 
Alloying method of determining the appropriate parameters in the process created 
after the surfaces have been investigated. The microstructures of the deposited 
coatings were characterized by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron 
microscopy. It has been possible to obtain a fully dense and strong adherent coating 
layer with a thickness of 20 m. In addition, the friction and wear properties of the 
coatings and substrates were investigated systematically by conducting tests. The 
experimental results demonstrate that the wear resistance of the steel substrate, 
which contains a Cr3C2-NiCr coating deposited via the ESD process, is noticeably 
enhanced under the dry sliding wear conditions. In addition, while the 
microhardness of substrate is 2  HV on average, the microhardness of the coating 
reaches 1 13 HV onto the surface. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Electro-spark alaşımlama ESA  kromkarb r nikelkrom r -Ni r  
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ÖZET 

Bu tezde R² ve R³’te, iki modlu sistemlerin yapısı ve kararlılık problemi 
araştırılmıştır. Kullanılan yaklaşım alt sistem özvektörlerinin oluşturduğu yapıyı 
kullanmaktadır. Bu yapıda vektör alanı anahtarlama düzleminde süreksiz 
olabilmektedir. Ayrıca iki modlu sistemlerin çözümleri aşağıdaki şekilde 
sınıflandırılmıştır. İlk olarak modların birinden başlayan çözümler, sonlu bir zaman 
aralığında mod değiştiren çözümler ve hiç mod değiştirmeyen çözümler olarak 
sınıflandırılmıştır. Sonra, bu sınıflandırma ikinci bir sınıflandırma için aşağıda 
anlatıldığı gibi kullanılmıştır: i) t  1 iken sonlu kere mod değiştiren çözümler, ii) 
t 1 iken sonsuz kere mod değiştiren çözümler. i)’deki çözümlerin azalarak sıfıra 
gitmesi için gerekli ve yeterli koşul her iki moda ait reel özdeğerlerin negatif 
(kararlı) olmasıdır. Sonra ii)’deki çözümlerin sabit doğrultu olarak isimlendirilen 
başlangıç noktalarından ba slayan çözümlere yakınsadığı ispat edilmiştir. Ayrıca, ii) 
deki çözümlerin azalarak orijine gitmesi için gerekli ve yeterli koşulun sabit 
doğrultudan başlayan çözümlerin azalarak orijine gitmesi olduğu gösterilmiştir. 

ABSTRACT 

In this dissertation, structure and stability of a class of bimodal systems in R³ and in 
R² are investigated. The approach taken employs the structure induced by the 
eigenvectors of subsystem matrices. In this framework, vector field is allowed to be 
discontinuous on the switching plane. Furthermore, the trajectories of bimodal 
system are classified as follows. First, the trajectories starting in one of the modes 
are classified as trajectories which change mode within a finite time interval, and 
trajectories which never change mode. Then, this classification is further used for a 
second classification i) trajectories which change mode only finite number of times 
as t  1. ii) trajectories which change mode infinite number of times as t 1. It is 
shown that the trajectories in class i) decay to the origin if and only if all the real 
eigenvalues of both modes are negative (stable). Then, it is proven that the 
trajectories in class ii) converge to a certain subset of trajectories which are called 
trajectories starting from fixed directions. Furthermore, the trajectories in class ii) 
decay to the origin if and only if the trajectories starting from fixed directions decay 
to the origin. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords İki modlu sistemler  asimtotik kararlılık  sabit doğrultular  parçalı 
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ÖZET 

Bu çalışmada, kendi kendine simetri kırılım olayını modelleyen klasik sistemlerin 
düzenli ve kaotik davranış, kararlılık ve dallanma özellikleri incelenmiştir. Özel 
durumları Van der Pol ve Duffing sistemlerine indirgenebilen genelleştirilmiş bir 
dinamik sistem önerilerek bu sistemin kararlılık ve dallanma özellikleri 
araştırılmıştır. Genelleştirmenin hedefi salınım rejiminden limit çevrim rejimine 
geçen Van der Pol sistemlerinde denge, dallanma gibi nitel özellikleri anlamak için bu 
sistemde ilave parametreler içeren polinom etkileşmeli terimlerin etkisinin 
incelenmesidir. Bu genelleştirmelerden biri olan Duffing-Van der Pol sistemi lazer 
sistemlerini anlatan Maxwell-Bloch sistemine benzer özelliklere sahiptir. Simetri 
kırılmasına yol açan terimin klasik Yang-Mills denklemi ile ilgisi dikkate alınmıştır. 
İkinci kısımda genelleştirilmiş H non-Heiles sınıfı ve klasik Yang-Mills 
Hamiltonyenindeki olası düzenli ve kaotik davranışlar ve yaklaşık korunan 
büyüklükler incelenmiştir. Kaotik ve düzenli davranışların belirlenmesi için tanjant 
uzayının evrimini hesaba katan bir yöntem önerilerek bir sınıf Hamiltonyen sistemde 
uygulanmasının sonuçları değerlendirilmiştir. Önerilen yöntem ile küçük bir 
karakteristik üsselin sıfır karakteristik üsselden ayırt edilebilir olduğu anlaşılmıştır. 
Adı geçen Hamiltonyen sistemlerde sıfır karakteristik üsselle ilgili olması beklenen 
yaklaşık korunan büyüklükler de incelenmiştir. ç parçacıklı Toda Hamiltonyen 
sisteminin kesimleriyle ilişkili sistemlerde Toda sisteminin korunan üçüncü 
tümlevinin kesimleri yardımı ile yaklaşık korunan büyüklüklerin olası ilişkileri 

ABSTRACT 

Regular and chaotic behavior, stability and bifurcation properties of classical 
systems modelling spontaneous symmetry breaking are analyzed in this work. A 
generalized dynamical system whose special cases can be reduced to Van der Pol 
and Duffing systems is suggested, its stability and bifurcation properties are 
investigated. The aim of this generalization is to analyze the effect of the polynomial 
interaction terms containing additional parameters as we pass from oscillatory 
behavior to limit cycle behavior and understand qualitative properties such as 
stability and bifurcation in Van der Pol systems. The generalizations include the 
Duffing-Van der Pol system which has similar properties to the Maxwell-Bloch 
system describing lasers. Relation between the term which leads to symmetry 
breaking and the Yang-Mills equations is also considered. In the second part, 
possible regular, chaotic behavior and approximately conserved quantities in a class 
of generalized H non-Heiles and classical Yang-Mills Hamiltonians are analyzed. A 
method for identifying chaotic and regular behavior by considering the evolution of 
tangent space is suggested and applied to demonstrate results of its applicability in 
these systems. By this suggested method a small positive characteristic exponent is 
distinguished from a zero characteristic exponent. Approximately conserved 
quantities in the above mentioned Hamiltonian systems are also studied. Possible 
relations for approximately conserved quantities are analyzed via truncations of the 
Toda Hamiltonian and its third integral for systems related to the truncations of the 
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incelenmiştir. Yaklaşık korunan büyüklükler Hamiltonyenlerin ve olası 
değişmezlerin Poisson parantezleri yardımı ile sınıflandırılmıştır. 

three-particle Toda Hamiltonian system. Approximately conserved quantities are 
classified via Poisson brackets of the Hamiltonians and possible invariants.  

Anahtar Kelimeler / Ke - ords H non-Heiles sistemi  Yan -Mills sistemi  Duffin -Van Der Pol sistemi  
aklaşık korunan b kl kler 
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İKİ DİNAMİKLİ ANAHTARLAMALI SİSTEMLERİN KARARLILIĞI 

Thesis Title 

STABILITY OF BIMODAL SYSTEMS 

 Öğrenci Adı / Student s Name 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor 

 

Doç

ÖZET 

Bu tezde, R³’teki iki modlu sistemlerin yapısı ve kararlılığı incelenmiştir. İlk aşamada, 
yapılan bir kabulle R³teki kararlılık probleminin R²’ye indirgenebildiği gösterilmiştir. 
Sonrasında bu kabul kaldırılmış ve daha genel koşullar altında, ’den farklı olarak 
ilginç sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, sistem yörüngesinin 
davranışının bağımsız alt sistemlerdeki parametrelerin (alt sistem matrislerinin 
özdeğerlerinin ve bazı matris bileşenlerinin) değişikliklerine bağlı olarak hareket 
ettiğini göstermiştir. Kullanılan yaklaşım ikili sistemin yörüngelerinin aşağıdaki 
şekilde sınıflandırılmasıyla şekillenmiştir: i) t   için, sonlu defa mod değiştiren 
yörüngeler, ii) t   için, sonsuz defa mod değiştiren yörüngeler. Bu yaklaşım 
yardımı ile, sonlu ya da sonsuz mod değişikliğinin R³ ’teki iki modlu sistemlerin 
global asimptotik kararlılığı üzerinde etkili olduğu ve bu davranış ile yörüngeleri 
çeken ya da iten sabit doğrultuların ya da konilerin oluştuğu kanıtlanmıştır. 

ABSTRACT 

In this dissertation, the structure and stability of bimodal systems in R³  are 
investigated. As a first step, it is shown that one of the assumptions being used 
reduces the stability problem in R³ to the stability problem in R². Afterwards, this 
assumption is removed and apart from the results in, some interesting conclusions 
are obtained. However, structural analysis shows that the behavior of the 
trajectories changes radically upon the change of the parameters of individual 
subsystems (i.e.eigenvalues, system matrices entries,...). The approach taken is 
based on the classification of the trajectories of bimodal systems as. i) the 
trajectories which change mode finite number of times as t  , ii) the trajectories 
which change mode infinite number of times as t  .  With the help of this 
classification, it is shown that the effect of mode changes strongly influence the 
global asymptotic stability of bimodal systems in R³ It is also shown that the 
trajectories which change mode infinite number of times converge to fixed 
directions (which may be attractive or repulsive) and stability cones. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Anahtarlamalı sistemler  iki modlu sistemler  lobal asimptotik 
kararlılık  sabit doğrultular  kararlılık konileri 
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YÜKSELEN MODÜLLERİN ENDOMORFİZMA HALKASI 

Thesis Title 

ENDOMORPHISM RINGS OF LIFTING MODULES 

 Öğrenci Adı / Student s Name 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor 

ÖZET 

Bu tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde kullanılan temel tanım 
ve özellikler verilmiştir. çüncü bölümde J. Zelmanowitz'in sonucu eş kapalı alt 
modüller kullanılarak dualleştirilmiştir Son olarak dördüncü bölümde, elde ettiğimiz 
sonuç Albu and Nastasescu, 1 4  çalışmasında incelenen modüller için Galois 
bağlantılarına uygulandı. Bir N sol R –modülünün eş-kapalı altmodüller kümesi ile  

Hom R (M,N) nin eş-kapalı sol S- altmodülleri arasında birebir ve örten sırayı 
koruyan bir eşlemenin varlığını gösteren sonucu elde ettik. 

ABSTRACT 

This thesis consits of four chapters. In the second chapter, main definitions and 
some properties that we use are given. In the third chapter, we establish a result 
dual to that of J. Zelmanowitz, in terms of coclosed submodules. Finially in fourt 
chapter. we apply our result to a particular Galois connection for modules, 
previously pointed out by Albu and Nastasescu, 1 4 , in order to deduce the 
following consequence: if M is a finitely generated quasi-projective left R-module 
with S  End R (M) and N is an M-generated left R-module, then there exists an 
order-preserving bijective correspondence between the sets of coclosed left R-
submodules of N and coclosed left S-submodules of Hom R (M,N). We also 
relate the dual Goldie dimensions as well as the supplemented properties and the 
lifting properties of the left R-module N and the left S-module Hom R (M,N). 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Eş-kapalı altmod l  alois bağlantısı  latis  kselen mod l  arı-pro ektif 
mod l 
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ZAYIF LASKERIAN VE ZAYIF EŞSONLU MODÜLLER 

Thesis Title 

 ON EAKLY LASKERIAN AND EAKLY OFINITE MODULES  

 Öğrenci Adı / Student s Name 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor 

ÖZET 

Yerel kohomoloji kavramı ilk olarak Grothendieck tarafından 1 0 yılında Pierre 
Samuel'in belirli tipteki değişmeli halkaların tek türlü çarpanlarına ayrılabilir bölge 
olması ile ilgili varsayımını kısmen de olsa cevaplamak için tanımlanmıştır. Yerel 
kohomoloji o zamandan beri bir çok araştırmanın konusu ve vazgeçilmez bir aracı 
olmuştur. Birinci bölümde yerel kohomoloji modülleri ile ilgili son gelişmeleri 
özetledik. Tezin ikinci bölümünde konumuzla alakalı temel tanım ve kavramlar 
verildi. çüncü bölümde ilk olarak, a-zayıf eşsonlu modüller ve zayıf Laskerian 
modüllerle ilgili sonuçları hatırlattık. Daha sonra M modülün a idealine göre, n-inci 
yerel kohomoloji modülü olan H a n (M) nin ilişkili asallarının kümesinin ne zaman 
sonlu olacağı ile ilgili soruyu kısman cevapladık. Ayrıca (M,N) çiftinin a idealine göre, 
n-inci genelleştirilmiş yerel kohomloji modülü olan H a i (M,N) nin ne zaman a-zayıf 
eşonlu olduğu ile ilgili soruyu cevaplamaya çalıştık. Son bölümde sonlu Krull boyutlu 
Gorenstein yerel halkası olan R üzerinde H a n (M) nin temelinin ne zaman zayıf 
Laskerian olduğu sorusunu tartıştık. 

ABSTRACT 

Local cohomology was introduced by Grothendieck in the early 1 0s, in part to 
answer a conjecture of Pierre Samuel about when certain types of commutative 
rings are unique factorization domains. Local cohomology has become an 
indepensable tool and is the subject in lots of researchs. In the first chapter, we 
summarize the recent developments about local cohomology modules. In the second 
chapter of the thesis, we give some basic notions and definitions related to this topic. 
In the third chapter, after recalling some results about a-weakly cofinite and weakly 
Laskerian modules we provide a partial answer to the following question: '' When is 
the set of associated primes of the n-th local cohomology module of the module M 
with respect to the ideal a, H a n (M) finite  '' Also, we try to answer when the n-th 
generalized local cohomology module of the pair (M,N) with respect to the ideal a 
,H a i (M,N), is a-weakly cofinite. In the last chapter, over a Gorenstein local ring R 
of finite Krull dimension, we discuss the case in which the socle of H a n (M) is 
weakly Laskerian.  

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Yerel kohomolo i mod ller  enelleştirilmiş erel kohomolo i mod ller  
a ıf  laskerian mod ller  a ıf eşsonlu mod ller 
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GENELLEŞTİRİLMİŞ YEREL KOHOMOLO İ MODÜLLER 

Thesis Title 

 GENERALIZED LO AL OHOMOLOGY MODULES 
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Te  Danışmanı / Thesis Super isor

Eş-Danışman / o-Ad isor 

ÖZET 

Yerel kohomoloji kavramı ilk olarak Grothendieck tarafından tanımlanmıştır. Bu 
çalışmada yerel kohomoloji modüllerin desteği ve filtre düzenli seriler incelenmiştir. 
Bu tezde birinci bölümde konuyla ilgili bazı temel tanım ve kavramları verdik. Modül, 
alt modül, dizi, kategory, fanktör vs. gibi konumuzun temelini teşkil eden bazı 
tanımları verdik. İkinci bölümde genelleştirilmiş yerel kohomoloji modülleri ilgili 
bazı sonuçlar elde ettik. Daha önceden farklı kişiler tarafından çalışılmış olan, bir M 
modülü üzerinde filtre düzenli serilerin bir genellemesi olan a-filtre düzenli serileri 
inceledik ve elde ettiğimiz bazı sonuçları verdik. çüncü bölümde ise genelleştirilmiş 
yerel kohomoloji modüllerin Matlis dualinin desteğini inceledik ve şu soruya cevap 
aradık: R bir Noetherian halka, M ve N sonlu üretilmiş R-modüller, a R nin bir ideali 
ve and n negatif olmayan bir tamsayı olsun. H a n (N,M) nin eş-desteği Spec(R) nin 
bir Zariski-kapalı altkümesi midir  

ABSTRACT 

Local cohomology was first introduced by Grothendieck. In this work, the support of 
generalized local cohomology modules and filter regular sequences are studied. In 
the first chapter of this thesis, we give some basic notions and definitions related to 
our topic including the definitions of module, submodule, sequence, category, 
functor, etc. which forms the basis of our topic. In the second chapter, we obtain 
some results on generalized local cohomology modules. We study a-filter regular 
sequences that has been studied by some other researchers before and that a 
generalization of filter regular sequences on the module M. We also give some 
results we have obtained. In the third chapter, we study the support of the Matlis 
dual of generalized local cohomology modules and give a partial answer to the 
following question: Let R be a Noetherian ring, M and N be finitely generated R-
modules, a an ideal of R, and n a non-negative integer. Is the co-support of H a n 
(N,M) a Zariski-closed subset of Spec(R)  

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Yerel kohomolo i mod ller  erel kohomolo i mod llerin desteği  filtre-
d enli di iler  matlis dual fanktör  
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BAŞLANGIÇ ZAMANI FARKLI NEDENSEL DİFERANSIYEL DENKLEMLER İÇİN 
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UASILINEARIZATION METHODS FOR AUSAL DIFFERENTIAL 
E UATIONS ITH INITIAL TIME DIFFEREN E 
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ÖZET 

Bu tez çalışmasında, klasik anlamda lineer olmayan diferansiyel denklemlerin çözüm 
yönteminde kullanılan kuasilineerizasyon tekniği, başlangıç zaman farklı nedensel 
diferansiyel denklemlere uygulandı. Sonuçta görüldü ki gerek klasik türevle gerekse 
fraksiyonel (kesirli mertebeden) türevle verilen ve lineer olmayan bir diferansiyel 
denklem için bu metodun uygulanmasıyla elde edilen sonuçlara paralel olacak 
şekilde benzer sonuçlar elde edilmiştir. Yani kuasilineerizasyon metodu kullanılarak 
belli koşullar altında verilen lineer olmayan başlangıç zaman farkı nedensel 
diferansiyel denklemin çözümüne düzgün, monoton ve kuadratik yakınsayan ve 
elemanlarından her biri lineer denklemin çözümleri olan monoton fonksiyon dizileri 
elde edilmiştir. 

ABSTRA T 

In this thesis, we endeavoured to exert quasilinearization technique, classically 
nonlinear, which we use in the solution method of differential equation to causal 
differential equations with initial time difference. In this work, similar results, given 
with either ordinary differential equations or fractional equations, have been 
attained for nonlinear differential equations results which are attained with 
exerting this method, in a way of being parallel to the conclusions having gained. So, 
monotone squences have been attained given to the formal result of the nonlinear 
causal differential equations with initial time difference, converging uniformly and 
monotonically and being each element of the linear equation results, using 
quasilinearization technique under some conditions. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Kuasilineerizasyon, kuadratik yakınsaklık, nedensel dı eransıyel 
denklemler, nedensel o erat r  ba langi  aman arkı (ITD), 
kar ıla tırma metodu 
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Doç. Dr.  

 

ÖZET 

Bu tezde zaman skalasında dinamik sistemler çalışıldı. Zaman skalası hakkında temel 
tanım ve teoremler verildi. Başlangıç zaman farklı dinamik eşitsizlikler ve 
karşılaştırma metodu keyfi zaman skalasında geliştirildi. Liapunov (Lyapunov) 
fonksiyonları yardımıyla başlangıç zaman farkı olan dinamik sistemler için keyfi 
zaman skalasında kararlılık teorisi geliştirildi. Lyapunov fonksiyonları ile başlangıç 
zaman farkı olan dinamik sistemler için keyfi zaman skalasında sınırlılık kriteri 
verildi. Keyfi zaman skalasında başlangıç zaman farkı olan pertörb dinamik 
çözümleri orijinal pertörb olmayan dinamik sistemin çözümlerine göre davranışı 
incelendi. Başlangıç zaman farklı kararlılık, asimptotik kararlılık ve kararsızlık 
kavramları tanıtıldı. Liapunov fonksiyonları yardımıyla kararlılık özellikleri için 
yeterli koşullar verildi. 

ABSTRA T 

In this thesis, dynamic systems on time scales is studied. The basic definitions and 
theorems about the time scales are given. Dynamic inequalities and comparison 
methods are developed on arbitrary time scales with initial time difference. 
Stability theory of dynamical systems on time scales that have initial time difference 
is developed with the help of Lyapunov-like functions. Boundedness criteria of 
dynamic system on time scales is established with initial time difference by 
employing Lyapunov-like functions. The behavior of solutions of perturbed dynamic 
system with respect to original unperturbed dynamic system that have initial time 
difference are investigated on arbitrary time scales. Notions of stability, asymptotic 
stability and instability with initial time difference are introduced. Sufficient 
conditions of stability properties are given with the help of Lyapunov like functions. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Zaman skalas  kararlılık  başlan ıç aman farkı ITD  l apuno  
fonksi onu  sinirlilik  karşılaştırma metodu 
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HEELER-DE İTT DENKLEMİ KULLANILARAK EVRENİN 
OLUŞUMUNDAKİ KUANTUM DALGA FONKSİYONUNUN İN ELENMESİ  

Thesis Title 

THE ANALYSIS OF THE UANTUM AVE FUN TION IN THE BIRTH OF 
THE UNIVERSE BY USING HEELER-DE ITT E UATION 

 Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmamızda Wheeler-De Witt denklemini kullanarak evrenin ilk oluşum 
anlarını açıklamaya çalıştık. Wheeler-De Witt denklemi kuantum kozmolojinin temel 
denklemi olup evrenin yarıçap fonksiyonunu ve evrenin erken safhasında hızla 
şiştiği enflasyon adı verilen sürece neden olan skalar alanı bağımsız değikenler 
olarak kbul eden bir kısmi türevli diferansiyel denklemdir. Bu denklemin çözümü 
bize evrenin ilk anlarındaki kuantum dalga fonksiyonunu verir. Denklemin 
çözümündeki zorlukları aşmak için twice loosing shoe  adlı bir teknik literatürde 
mevcuttur. Bu metot, bağımsız değişkenlerden birini, skaler alanı sabit olarak kabul 
edip denklemi tek bir değişken cinsinden çözmeye dayalıdır. Biz bu çalışmada farklı 
olarak evrenin yarıçap fonksiyonuna bağlı ikinci türevi sıfır olarak kabul ettik ve 
denklemimizi skaler alanı değişken alarak çözdük. Bu teknik ile fiziksel olarak 
önemli bazı durumları inceledik. Ayrıca her iki değişkeni de kullanarak denkleme en 
genel bir çözüm bulmaya da çalıştık. 

ABSTRA T 

In this thesis we have tiried to explain the early universe era of the birth of the 
cosmos. Wheeler-De Witt equation is the fundamantal equation of the quantum 
equation of the quantum cosmology discipline. It has two independent variables 
which are namely the radius function of the oniverse and the scalar field which 
causes the inflationary period of the early universe. The solution of this equation 
gives the quantum wave function of the new born universe. In order to step over 
the technical difficulties of solving the equationa technique which is called twice 
loosing show  was created in the literatüre. This method is based upon the idea 
that one should accept one of the independent variables, namely scolar field as 
constant. As a result of this proposition one can solve the equation wiht only one 
variable. We have accepted the secont derivative with respect to the radius 
function of the universe. This new approximation borought us the capability to 
solve the equation depending only on the scalar field. By this method we have 
analysed some important pysical situations and as a final idealistic effort, we tried 
to find a solution by using both variables. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Kuantum ko molo i  heeler-de itt denklemi  t ice loosin  shoe 
metodu 
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IN SPA E-TIME ORMHOLES AND FINDING A POSSIBLE ORMHOLE 
METRI  BY SOLVING EINSTEIN FIELD E UATION 

 Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, sırasıyla metrik tensör, kurt deliği ve Einstein Alan Denklemleri'nin 
oluşum aşamalarına değinilmiştir. Arkasından seçilen bir metrik tensör ile birlikte 
Christoffel sembolleri, Riemann tensörü elemanları, Ricci Skaler Eğriliği hesaplanmış 
ve böylece Einstein Alan Denklemleri'nin sağ yanını oluşturan Einstein tensörü 
elemanları elde edildi. Uzay-zamanın geometrisini veren bu elemanlara karşılık 
madde özellikleri hakkında bilgi veren Morris-Thorne Enerji-momentum tensör sınır 
şartlarında 2. mertebeden non-lineer kısmi diferansiyel denklem sistemi olan 
Einstein Alan Denklemleri'ne analitik çözüm aranmıştır. 

ABSTRA T 

In this work, respectively, metric tensor, wormhole and Einstein Field Equation are 
argued. After that, with a chosen metric tensor Christoffel symbols, Riemann tensor, 
Ricci scalar curvature are computed and so components of Einstein tensor which 
are right side of Einstein Field Equations are obtained. Under the Morris-Thorne 
boundry conditions which give information about material properties, an analitical 
solution to Einstein Field Equations which are a 2 nd order partial differential 
equation system is searched. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Kurt deliği metriği  Einstein alan denklemleri  kurt delikleri 
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İLK OLUŞUM ANINDAKİ EVRENİ TEMSiL EDEN DALGA FONKSİYONUN 
HEELER DE- İTT DENKLEMİNİ ÇÖZEREK BULMASI 

Thesis Title 

FINDING OF THE AVE FUN TION HII H REPRESENTS UNIVERSE AT 
THE FIRST O UREN E OF THE MOMENT BY USING HEELER DE- IITT 
E UATION 

 Öğrenci Adı / Student s Name  

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

 

 

 

ÖZET 

Bu tez çalışmasının amacı erken evren safhasını Wheeler De-Witt denklemini 
çözerek incelemektir. Wheeler De-Witt denklemi evrenin dalga fonksiyonunu, 
bağımsız değişken olan evrenin yarıçap fonksiyonu ve de inflatona bağlı kabul eder. 
Evrenin dalga fonksiyonu ise bağımlı değişkendir. Yani, Wheeler De-Witt denklemi 
kısmı türevli bir diferansiyel denklemdir. Bu çalışmada evrenin yarıçap 
fonksiyonunun skalar alana göre birinci dereceden türevi sabit kabul edilir ve 
yarıçap fonksiyonunun sıfır ile bir aralığındaki ve de birden büyük olduğu değerlere 
göre dalga fonksiyonu çözülmeye çalışılır. 

ABSTRA T 

Aim of this thesis is to analysis the phrase of early universe by using Wheeler De-
Witt equation. Wheeler De-Witt equation accepts the wave function of the universe 
is dependent to the radius function of universe and the inflaton which are the 
independent variables. As for the wave function of the universe, it is a dependent 
variable. So Wheeler De-Witt equation is a partial differential equation. İn this work, 
the radius of the universe function's first order derivation is assumed to be constant 
acording to inflaton. And wave function is tried to solved as radius function's valiues 
both between zero and one and grater than one. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords heeler De- itt Denklemi  t ice loosin  shoe metodu 

Te  Numarası /Thesis Number 364072      

 

 

227



 

 

YÜKSEK&LİSANS&ve&DOKTORA&PROGRAMI&

Program,(öğrencilerine(temel(Biyoloji(bilgisi,(organizma,(hücre,(
yaşam(formları(ve(çevreleri(ile(ekosistemler(hakkında(bir(anlayış(
geliştirme(yeteneğini(kazandırmayı;(gerek(mesleğini(icra(edebilecek(
gerekse(üst(derece(programlarına(geçiş(yapabilecek(mezunlar(
yetiştirmeyi(amaçlamaktadır.(

(

(

M.Sc.&and&Ph.D.&PROGRAM&

The(program(aims(to(donate(students(with(basic/advanced(
knowledge(of(Biology(and(with(skills(to(develop(an(understanding(of(
organisms,(cells,(life(forms(and(their(environments,(ecosystems(and(
skills(either(to(perform(their(profession(or(to(continue(their(studies(
at(postGgraduate(level.(

Moleküler&Biyoloji&ve&Genetik&ABD&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Molecular&Biology&and&Genetics&

228



Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD Molecular Biology and Genetics 
 

             Akademik Kadro /Faculty Members               Uzmanlık Alanları 
 

 
 

Prof. Dr. Tamer YAĞ I 
Anabilim Dalı Başkanı / Head of Department 
 
C2 Blok, 224 
tyagci@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 25 73 

 

Hepatokarsinogenezin moleküler 
, Hibridoma  

moleküler belirteç ve tedavi hedeflerine 

 
     

 
 

Doç. Dr. Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ 
 
C2 Blok, 125 
akbasm@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 25 30 
 

 

Endüstriyel Mikrobiyoloji, 

üretimi, Bakteriyel Hemoglobin'in 

 
 

     

 
 

Doç. Dr. Asuman D. ZERGEROĞLU 
 
C2 Blok, 215 
ademiroglu@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 25 13 
+ 90 262 605 25 50 

 

 
-kanserojenik 

 

     

 
 

Doç. Dr. A ten KANDİL İ 
 
C2 Blok, 228 
akandilci@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 25 25 

 

 
 

229



Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD Molecular Biology and Genetics 
 

             Akademik Kadro /Faculty Members               Uzmanlık Alanları 
 

 
 

Doç. Dr. Ferruh ÖZ AN 
 
C2 Blok, 211 
ferruh.ozcan@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 25 08  
+ 90 262 605 25 49 

 

 
 

     

 
 

Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ 
 
C2 Blok, 2512 
ozden@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 25 12 
+ 90 262 605 25 53 

 

Bitki doku kulturu, bitki biyoteknolojisi, 
molekuler,belirtecler, kriyoprezervasyon 
sentetik tohum uretimi, gaz 
kromatografisi 
 

     

 
 

Doç. Dr. Nuri ÖZTÜRK 
 
C Blok, 110 
nuriozturk@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 25 21 

 

 
 

     

 
 

Doç. Dr. U ar Halis TAZEBAY 
 
C2 Blok, 210 
tazebay@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 25 22 

 

transkripsiyon düzeyinde kontrolü 
 

230



Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD Molecular Biology and Genetics 
 

             Akademik Kadro /Faculty Members               Uzmanlık Alanları 
 

 
 

Doç. Dr. Sedef TUN A GEDİK 
 
C2 Blok, 116 
sgedik@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 25 09 
+ 90 262 605  25 34 

 

Moleküler Mikrobiyoloji, Moleküler 
Genetik, Mikrobiyoloji, Mikrobiyal 

 
 

     

 
 

Yrd. Doç. Dr. an Murathan ERİŞTİ 
 
C2 Blok, 214 
ceristi@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 25 17 
+ 90 262 605 25 49 

 

Molecular cell biology, transcriptional 
regulation of gene expression 
 

     

 
 

Yrd. Doç. Dr. Sema T la  HEKİMBAŞI 
 
C2 Blok, 2. kat 
tulay@penta.gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 25 11 

 

- -

-situ Hibridleme 
yöntemiyle 

     

 
 

Yrd. Doç. Dr. Saliha İŞSEVER ÖZTÜRK 
 
C2 Blok, 111 
siozturk@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 25 14 
+ 90 262 605 25 43 

 

 
 

231



Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD Molecular Biology and Genetics 
 

             Akademik Kadro /Faculty Members               Uzmanlık Alanları 
 

 
 

Yrd. Doç. Dr. Işıl KURNAZ 
 
2524 
ikurnaz@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 25 24 

 

nörokorunma, nörodejenerasyon, beyin 
tümörleri 
 

     

 
 

Yrd. Doç. Dr. Yosun MATER 
 
C2 Blok, 113 
ymater@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 25 18 
+ 90 262 605 25 37 

 

Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, 

Mikroskobu 
 

     

 
 

Yrd. Doç. Dr. Fatma İnci ÖZDEMİR 
 
C2 Blok 
i.ozdemir@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 25 16  
+ 90 262 605 25 35 

 

-
prote  

 
 

     

 
 

Yrd. Doç. Dr. Sona  ÖZKAN 
 
C2 Blok, 114 
dr.sonayozkan@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 25 15 

 

Moleküler Biyoloji, mikrobiyology, 
bakteriyoplankton,  

232



Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD Molecular Biology and Genetics 
 

             Akademik Kadro /Faculty Members               Uzmanlık Alanları 
 

 
 

Öğr. Gör. Dr. Fatma AYDINOĞLU 
 
C2 Blok, 101 
faydinoglu@gtu.edu.tr 
+ 90 262 605 25 71 

 

Bitki büyüme düzenleyici genler, 
Bitkilerde hücre bölünmesi, Bitki hücre 
döngüsünün genetik düzenlenmesi, Bitki 

transkriptomik ve genomik analizleri 
 

 

233



Moleküler Biyoloji ve Genetik  ABD ok ora Programı Molecular Biology and Genetics Ph.D. Program 

 
Te  Başlığı 

SPERM KRİYOPREZERVASYONU NUN SİNYAL YOLAKLARI, APOPTOZ VE 
SPERM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Doç. Dr.  

 

ÖZET 

Sperm ve testiküler doku kriyoprezervasyonu, erkek infertilitesi durumlarında 
fertilitenin korunması amacıyla tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır. 
Dondurularak saklanan sperm hücreleri yardımla üreme tekniklerinde 
kullanıldığında, fertilizasyon oranları ve embriyonun gelişim ve implantasyon 
potansiyelinde azalma, abortus oranlarında ise artma görülmektedir. Bu tez 
çalışmasında, 50 hastada kriyoprezervasyon öncesi ve sonrasında sperm 
parametreleri, DNA fragmentasyon seviyeleri, kaspaz-3 aktivasyonları, p53 ve MAPK 
yolaklarında görev alan proteinlerin (ERK1, p3  MAPK ve JNK) fosforilasyon ve 
ekspresyon seviyelerindeki değişiklikler analiz edilmiştir. Bulgularımız 
doğrultusunda, kriyoprezervasyon sonrasında sperm parametrelerinin olumsuz 
yönde etkilendiği, apoptoz belirteci olan olan DNA fragmentasyonu ve kaspaz-3 
aktivasyonlarının arttığı belirlenmiştir. Ayrıca, DNA hasarı durumunda aktive olan 
p53 proteininin fosforilasyonunun kriyoprezervasyondan sonra istatistiksel olarak 
anlamlı seviyede arttığı belirlenmiştir. p53 fosforilasyonunun MAPK yolağı 
aktivasyonlarıyla ilişkili olabileceği düşünüldüğünden, MAPK ERK, SAPK JNK, 
p3 MAPK proteinlerinin fosforilasyonları analiz edilmiştir. p3 MAPK fosforilasyon 
seviyelerinin kriyoprezervasyondan sonra istatistiksel olarak anlamlı seviyede 
arttığı belirlenmiştir. Buna karşın, ERK ve JNK ekspresyon ve fosforilasyon 
seviyelerinin azaldığı belirlenmesine rağmen veriler istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır. Sonuçlarımız, kriyoprezervasyonun neden olduğu apoptozda p53'ün 

ABSTRACT 

Sperm or testicular tissue cryopreservation is done in cases of male infertility as a 
treatment for the preservation of fertility. When frozen sperm cells are used in 
assisted reproductive techniques, fertilization rates, developmental and 
implantation potential of embryos decrease and the abortion rates increase. In the 
present thesis work alteration of sperm parameters, DNA fragmentation levels and 
Caspase-3 activations and expression and phosphorylation levels of p53 and MAPK 
proteins (ERK1, p3  MAPK and JNK) were analysed in 50 individual's sperm 
samples before and after cryopreservation. We observed that sperm parameters 
were affected negatively as apoptosis findings including DNA fragmentations and 
Caspase-3 activations were increased after cryopreservation. Also, fosforilation of 
p53 protein that is activated in case of DNA damage were significantly increased 
after cryopreservation. Because MAPK pathway activations may be involved in p53 
phosphorylation, MAPK ERK, SAPK JNK, p3 MAPK proteins were also investigated. 
p3 MAPK phosphorylation levels were increased significantly after 
cryopreservation. However, ERK and JNK expression and phosphorylation levels 
were found to be decreased although the differences were not statistically 
significant. According to our results it may be concluded that cryopreservation 
process that causes apoptosis activates p53 via p3 MAPK pathway that 
subsequently may affect sperm parameters negatively. 
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p3 MAPK yolağı aracılığıyla aktive olduğunu işaret ederek, bu durumun da sperm 
parametrelerini olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Sperm, kri opre er as on  MAPK  ERK  p  NK  p  apopto  

Te  Numarası /Thesis Number  

 

235



Moleküler Biyoloji ve Genetik  ABD Yüksek Lisans Programı Molecular Biology and Genetics Master of Science 

 
Te  Başlığı 

PLEKSİN  İFADESİNİN HEPATOSELÜLER KARSİNOMLU HÜ RE 
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ÖZET 

Pleksinler hücre hareketini yönlendirmede ve hücrenin doğru yerlere 
konumlanmasında fonksiyon gösteren tek membran geçişli transmebran 
proteinlerdir. Primer doku bölgesinden kanser hücrelerinin başka dokulara 
metastaz yapabilmeleri için invazyon yapabilme özelliklerinin aktive edilmesi 
gerekmektedir. Pleksinler de hücre hareketi ile ilgili olmalarından dolayı kanser 
invazyonu ile ilişkilendirilmiştir. Hepatoselüler karsinoma (HCC) hücreleri de epitel 
mezenşim dönüşümü geçirerek invazivleşmektedirler. Bu açıdan pleksinler HCC 
invazyon ve metastazı ile ilişkili olabilirler. Bundan dolayı bu çalışmada Pleksin 
ailesinin bir üyesi olarak tanımlanmış olan Pleksin C1'in ifadesi protein ve gen 
düzeyinde HCC hücre hatlarında ve doku kesitlerinde incelenmiştir. Ayrıca, Pleksin 
C1 anlatımı farklı tipte kanserli doku kesitleri içeren doku dizinlerinde de 
araştırılmıştır. Pleksin C1 gen ifadesinin HCC hücre hatlarında RT-qPCR yöntemi ile 
incelenmesi sonucu iyi farklılaşmış HCC hücrelerinde sağlıklı karaciğere göre 
ifadede artış görülmüştür. Ayrıca, Pleksin C1'in HCC hücre hatlarında protein 
seviyesinde ifadelendiği Western Blot ve immünfloresan yöntemleri ile 
gösterilmiştir. İmmünohistokimya çalışmasında HCC'li doku kesitlerinin Pleksin C1 
antikoru ile boyandığı fakat tümörsüz karaciğer kesitlerinin boyanmadığı 
saptanmıştır. Farklı tümör ve normal dokulardan oluşan doku dizinlerinde ise, 
Pleksin C1 ifadesinin genel olarak tümör dokularında arttığı ortaya konmuştur. 
Akım sitometrisi, immünfloresan ve immünohistokimya yöntemlerinin uygulandığı 
çalışmalar Pleksin C1'in membrana lokalize olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak 

ABSTRA T 

Plexins are single pass transmembrane proteins that regulate migration, and 
positional maintenance of cells. To metastasize from their primary localization to 
distinct organ sites, the invasive capabilities of tumor cells have to be activated. 
According to their role in cell migration, Plexins have been associated with the 
invasion of cancer cells. Hepatocellular carcinoma (HCC) cells may acquire 
invasiveness by undergoing epithelial-to-mesenchymal transition. Thus, Plexins 
may be involved in HCC invasion and metastasis. In this study, the expression of one 
Plexin family member, namely Plexin C1 was investigated in HCC cell lines and 
tissues at transcript and protein levels. Furthermore, the protein expression was 
explored in multiple tumor tissue arrays. In RT-qPCR analyses, Plexin C1 was found 
to be up-regulated in welldifferentiated HCC cell lines compared to normal HCC 
tissue. Besides, the expression of Plexin C1 protein was shown in HCC-derived cells 
by western blot and immunofluorecence assay. In immunohistochemistry studies, 
HCC but not nontumor tissues showed a reactivity with anti-Plexin C1 monoclonal 
antibody. Further studies in multiple tumor tissue arrays indicated an increased 
expression of Plexin C1 in tumors. By using flow cytometry, immunofluorescence 
and immunohistochemistry, we found membrane-localized Plexin C1 expression. In 
conclusison, overexpression of Plexin C1 in HCC cell lines and tissues might indicate 
its role in hepatocarcinogenesis. Although variable in other tumor tissues, the fact 
that the expression of Plexin C1 was upregulated in tumors compared to uninvolved 
non-tumoral areas in most of the cases suggests an important role for Plexin C1 in 
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Pleksin C1 ifadesindeki artış bu proteinin hepatokarsinogenezdeki rolüne işaret 
etmektedir. Pleksin C1 ifadesi diğer kanserlerde değişkenlik göstermekle birlikte, 
olguların çoğunda tümördeki anlatım normale göre artmakta ve bu da proteinin 
tümör oluşumunda önemli bir işleve sahip olabileceğini düşündürmektedir. 

tumorigenesis. 
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ÖZET 

Karaciğer kanseri, ölüme sebebiyet veren kanserler sıralamasında erkeklerde 2. 
kadınlarda ise . sırada olup öne çıkan en yaygın tipi Hepatoselüler Karsinom 
(HCC)'dur. HCC oluşumunu tetikleyen etmenlerin başında viral hepatitler, aflatoksin 
zehirlenmeleri ve aşırı alkol tüketimi gelmektedir. Diğer kanser türlerinde olduğu 
gibi HCC tanısının ölümcül aşamalara gelmeden konulabilmesi için tümör 
oluşumunda rol alan gen ve proteinlerin seviyelerindeki değişimin anlaşılması 
gerekmektedir. Bu sebeple genotipik ve fenotipik açıdan farklı özellikler sergileyen 
dokuz HCC hücre hattı ile çalışılmıştır. Bu hücre hatlarında, hem pro – apoptotik hem 
de hücre döngüsünü ve canlılığını destekleyici rolleri bulunan FLASH CASP AP2 
ifadelenmesi, RT-qPCR, immünfloresan ve immünhistokimya yöntemleriyle 
incelenmiştir. İmmünhistokimya analizleri için çoklu doku makrodizinleri 
kullanılmıştır. CASP8AP2 geni tüm hücre hatlarında ifadelenmekte olup bu hücreler 
arasında göze çarpan bir değişim gözlenmemiştir. Gen ifade düzeyleri, 
immünofloresanda elde edilen protein ifadelenmeleri ile kıyaslandığında sonuçların 
tutarlı olduğu saptanmıştır. Hem sağlıklı hem de çeşitli kanser dokularında yapılan 
immünhistokimya analizleri sonucunda sadece sağlıklı mide dokularında FLASH 
protein ifadelenmesine rastlanılmıştır. 

ABSTRA T 

Liver cancer is the second leading cause of cancer deaths in men and the sixth 
leading cause of cancer deaths in women. Hepatocellular Carcinoma (HCC) is the 
most common type among the liver cancers. Viral hepatitis, aflatoxin intoxication 
and excessive alcohol consumption are the leading factors triggering HCC 
development. As in the case for other cancer types, genes and proteins involved in 
tumor progression must be thoroughly investigated in order for HCC to be 
diagnosed before the disease reaches end-stage fatal status. For this purpose, nine 
different HCC cell lines exhibiting distinct genotypic and phenotypic traits are used 
in this study. FLASH protein encoded by CASP8AP2 gene was shown to play roles in 
apoptosis, cell cycle and cellular proliferation. Thus, its expression is investigated in 
HCC cell lines and tissues by RT-qPCR, immunofluorescence and 
immunohistochemistry. Immunohistochemical analyses were performed in multiple 
tumor tissue arrays as well. Although there has been CASP8AP2 expression in all 
HCC cell lines, we didn't observed marked changes in expression levels. Gene 
expression levels were in accordance with the protein levels obtained by 
immunofluorescence microscopy. According to the immunohistochemistry studies 
performed on both various normal and cancer tissues, FLASH protein expression 
was only detected in healthy stomach tissue samples. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, ethanolojenik E.coli suşu FBR5'a VHb geninin transferi ile elde edilen 
TS3 ve TS4 suşları, patates ve mısır işleme atığı içeren besiyerlerinde (HB1 ve HB2) 
ve bunların kontrol besiyerlerinde (KB1 ve KB2) büyük ve küçük hacimli, yüksek ve 
düşük havalandırmalı koşullarda büyütülmüştür. Kültürlerin pH değerleri, hücre 
yoğunlukları, VHb seviyeleri ve etanol üretimleri 4  saatlik fermantasyon süresi 
sonunda değerlendirilmiştir. Elde edilen en yüksek etanol veriminin, TS3 ve TS4 
suşları (sırasıyla,  1 5 ve  141) ile büyük hacimli ve düşük havalandırmalı 
koşullarda HB2'de olduğu görülmüştür. Etanol artışlarının, her ünite hücre 
biyokütlesi başına üretilen etanol miktarındaki artışlara bağlı olduğu belirlenmiştir. 

ABSTRA T 

In this work, ethanologenic E.coli strain FBR5 transfered with VHb gene in two 
constructs (strain TS3 and TS4) were grow in potato and corn processing waste 
hydrolizate containing media (HB1 and HB2) and their control media (KB1 and KB2) 
at small and large scales, at low and high aeration. Culture pH, cell growth, VHb 
levels and ethanol production were evaluated after 4  hour fermantation. The 
highest yield levels obtained were for strains TS3 and TS4 (1 5 and 141 , 
respectively) both at large scale and low aeration in HM2 medium. The increases in 
ethanol were due to increase in the amount of ethanol produced per unit of cell 
mass.  
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ÖZET 

Malignant Mezotelioma (MM), mezodermal kökenli dokuların serosal boşluklarından 
kaynaklanan agresif ve öldürücü bir tümördür. MM vakaları endüstrinin gelişimiyle 
bağlantılı olarak ve asbestle yaygın muamele sonucunda son yirmi yılda 
yükselmiştir. lkemizde, Anadolu'nun kırsal alanlarında, özellikle İç ve Güneydoğu 
bölgelerinde oldukça ciddi bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir. MM 
hastalığı'nın tedavisinde kullanılan geleneksel kemoterapötiklerin yetersiz kalması 
yeni uygulama ve ilaçların geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu tez çalışmasında, 
bitkilerde doğal olarak bulunan polifenollerden Gallik Asit (GA)'in mezotelyoma 
hücre proliferasyonu ile Epidermal Büyüme faktörü reseptörü (EGFR), ekstrasellular 
regulated kinase, Mitogen Activated Protein Kinase (MAPK ERK), Stresle Active olan 
Protein Kinase c-jun terminal Kinase (SAPK JNK), p3  ve PI3K AKT sinyal 
yolaklarına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle GA'in hücre proliferasyonuna 
etkisi doz ve zamana bağımlı olarak incelenmiştir. Daha sonra GA'in EGFR, ERK, JNK, 
p3  MAPK ve AKT proteinlerinin fosforilasyon ve ekpresyon seviyelerine etkisi 
değerlendirlmiştir. İlaveten, EGFR sinyali alt yolağında aktive olduğu bilinen 
transkripsiyon faktörleri ELK-1, JUN, STAT1, STAT3 ve STAT5A değişmeleri mRNA 
seviyesinde incelenmiştir. Sonuçlarımız doğrultusunda, GA kontrol (Met5A) ve MM 
(SPC212) hücre proliferasyonunu baskılarken kontrol hücrelerinde daha az 
sitotoksisite göstermiştir. Protein analizleri, GA'in EGFR, ERK1 2 ve AKT 
fosforilasyonlarının konsantrasyon ve zaman bağımlı olarak baskıladığını 

ABSTRA T 

Malignant mesothelioma (MM), is an aggressive and lethal tumor, originates from 
mesodermal-derived tissues of serosal cavities. The worldwide incidence of MM has 
risen dramatically during the past two decades as a result of widespread exposure 
to asbestos together with industrialization. In our country, this disease continues to 
be a serious public health problem in rural areas of Anatolia and particularly Central 
and South-Eastern parts. The failures of conventional chemotherapeutic regimens 
have made the search for and the development of new drugs and novel approaches 
critically important. In our project the impacts of Gallic Acid (GA) were investigated 
on MM cell proliferation and signal transduction molecules including Epidermal 
Growth Factor (EGFR), Extracellular Regulated Kinase Mitogen Activated Protein 
Kinase (ERK MAPK), Stress Activated Protein Kinase c-jun terminal Kinase 
(SAPK JNK) p3  MAPK and PI3K AKT. Our results indicated that GA suppressed 
both control (Met5A) ve MM (SPC212) cell proliferation. However it was less 
cytotoxic to control than tumor cells. In addition GA suppressed EGFR, ERK1 2 ve 
AKT phosphorylation at concentration and time dependent manner. Morever, 
although p3  MAPK phosphorylations were induced, JNK phosphorylations were 
unchanged after GA treatments. mRNA analysis showed that STAT1, STAT3, STAT5 
and ELK-1 levels were down regulated.  
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göstermiştir. p3  MAPK fosforilasyonu GA uygulamasıyla artış gösterirken JNK 
fosforilasyonlarında değişim belirlenmemiştir. mRNA analizleri GA'in kısa zamanlı 
olarak STAT1, STAT3, STAT5 ve ELK-1 seviyelerini anlamlı şekilde azalttığını işaret 
etmektedir.  

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Me otelyoma  A  F  oli enol  sinyal iletimi 
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ÖZET 

İlk defa 1 0 yılında keşfedilen Malignant Mezotelyoma (MM), dünya üzerinde 
yaygınlığı gittikçe artan, teşhisi zor ve ilaç tedavisine dirençli bir kanser türüdür. 
Bugüne kadar tedaviye yönelik etkin ajanların yetersizliği bu alandaki çalışmaları 
hızlandırmaktadır. Bu tez çalışmasında, birçok meyvede bulunan ve bazı kanserlerde 
anti-proliferatif ve apoptotik olduğu belirtilen gallik asitin (GA) MM hücrelerindeki 
apoptotik etkisi araştırılmıştır. Öncelikle GA'nın MM hücrelerine etkisi morfolojik 
olarak incelenmiştir. Ardından, GA'nın apoptotik etkisini belirlemek amacıyla DNA 
merdivenlenmesi analizi yapılmış ve kaspaz  ve  moleküllerinin enzimatik 
aktiviteleri ve protein seviyeleri incelenmiştir. İlaveten GA aracılığıyla düzenlenen 
apoptozun stresle aktive olan sinyal yolaklarıyla bağlantısı araştırılmıştır. Son olarak 
GA'nın p53 ve PARP protein seviyelerine etkisi belirlenmiştir. Sonuçlarımız 
doğrultusunda GA, 100 M dozda zamana bağlı olarak iç ve dış apoptotik yolağın 
aktivasyonuna neden olmuştur. Her iki apoptotik yolağın aktivasyonunda JNK 
yolağının değil p3  yolağının katkısının olduğu tespit edilmiştir. P53 
aktivasyonunun GA ile indüklenen hücrelerde p3  yolağı bağlantılı olabileceği 
düşünülmektedir.  

ABSTRA T 

Malignant Mesothelioma (MM), discovered by Wagner and his friends in 1 0, is a 
type of cancer, which has poor diagnosis and resistance to drug therapy. 
Insufficiency of effective agents in therapy has accelerated research in this field. In 
this thesis, we investigated, in MM, the apoptotic effects of gallic acid (GA), which is 
found in many fruits and has been known to have anti-proliferative and apoptotic 
effects in some cancers. Firstly, the effect of GA on MM cells was investigated 
morphologically. Then, to determine the apoptotic effects of GA, a DNA 
fragmentation analysis was performed and the protein levels and enzymatic 
activities of caspase-  and caspase-  were analyzed. In addition, we evaluated the 
connection between the GA-coordinated apoptosis and the stress-activated 
signalling pathways. Finally, we determined the effect of GA on the p53 and PARP 
protein levels. According to our results, GA, in 100 M dose and time-dependently, 
caused the activation of both intrinsic and extrinsic apoptotic pathways. We 
established that p53 signalling pathway but not JNK pathway contributed to the 
activation of these two apoptotic pathways. We suggest that the p53 activation in 
GA-induced cells might be linked with the p3  signalling pathway.  

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Gallik asit  apopto  mali nant me otel oma  kaspa  GA  EGFR  
polifenol  sin al iletimi 
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ÖZET 

Bu tez çalışmasında, epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) inhibitörü olan 
CL-3 , 5 (CL) 'in mezotelyal ve malignant mezotelyoma (MM) hücreleri (Met5A, 
SPC212) proliferasyonuna, MAPK, PI3K AKT yolakları ve aşağı akımındaki 
moleküllere etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda, Epidermal büyüme faktörü (EGFR), 
Ekstrasellüler Düzenleyici protein Kinaz (ERK), Stresle Aktiflenen Protein Kinaz  c-
Jun N-terminal Kinaz (SAPK JNK) ile p3  protein kinaz (p3  MAPK) ile Protein 
Kinase B (PKB AKT) moleküllerinin protein; ELK-1, JUN, STAT1, STAT3 ve STAT5A 
moleküllerinin mRNA düzeyinde araştırılması planlanmıştır. Bu araştırma 
sonucunda, CL her iki hücre üzerinde konsantrasyona ve zamana bağımlı anti-
proliferatif etki göstermiştir. EGFR fosforilasyonunun 100 nM ve üzerindeki 
konsantrasyonlarda, tamamiyle inhibe edildiği belirlenmiştir. ERK ve AKT 
fosforilasyonu aynı konsantrasyonun üzerinde engellenirken; toplam ERK ve AKT 
seviyelerinde değişim gözlenmemiştir. İlaveten stresle aktif olan diğer MAPK 
moleküllerinden JNK ve p3  'in fosforilasyon ve toplam protein seviyelerinde de 
değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlara ek olarak, JUN, ELK-1 ve STAT1 

ABSTRA T 

In this study, we aim to evaluate the effects of EGFR inhibitor, CL-3 , 5, in 
mesothelioma and malign mesothelioma cell lines Met5A and SPC212 respectively. 
Firstly, alteration of cell proliferation was investigated. Then, protein profiles of 
EGFR, ERK, JNK, p3  MAPK and PKB AKT and finally, gene profiles of transcription 
factors including ELK-1, JUN, STAT1, STAT3 ve STAT5A were analyzed. Our results 
showed that CL inhibited proliferation of both cell lines at concentration and time 
dependent manner. It also reduced EGFR, ERK and AKT phosphorylations at 100 
ng . However, CL did not affect JNK and p3  protein phosphorylations and 
expressions. mRNA analysis indicated that C-JUN, ELK-1 and STAT1 levels were 
down regulated in  hours, although STAT3 and STAT5A levels remain unchanged 
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seviyelerinde  saat içinde azalma belirlenirken, STAT3 ve STAT5a gen ifadelerinde 
herhangi bir anlamlı değişim belirlenmemiştir.  
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ÖZET 

Malignant Mezotelyoma (MM), mezotel hücrelerinin karsinogenezi sonucu oluşan ve 
genellikle plevrada görülen bir tümör çeşididir. evresel ya da mesleki olarak 
asbestosa maruz kalınması bu hastalığın oluşumuna neden olmaktadır. Hastalığın 
diğer nedenleri arasında genetik yatkınlık, SV40 virüsü enfeksiyonu, radyoterapi, 
karbon nanotüpleri, erionit ve diğer bazı mineral fiberleri sayılmaktadır. Birçok 
büyüme faktörü ve ilgili reseptörlerin aşırı ifade edilmesi hastalığın ortaya çıkışında 
rol oynamaktadır. alışmamızda, tropik iklimlerde yetişen bitkilerden izole edilen 
Betulinik asit (BA)'in hücre proliferasyonuna etkisi ve MM'nin tedavisinde 
kullanılabilirliği in vitro olarak araştırılmıştır. Tez çalışmasının ilk kısmında BA'nın 
mezotelyoma ve MM hücre hatlarındaki proliferatif etkisi araştırılmıştır. 
Proliferasyon deneyleri sonucunda BA'nın SPC212 mezotelyoma kanser hücre hattı 
üzerinde proliferasyonu doza ve zamana bağlı olarak azalttığı görülmüştür. BA, 
kontrol Met5A hücreleri üzerinde SPC212 hücrelerinden daha az stotoksik 
bulunmuştur. Takibinde SPC212 hücrelerinde, proliferasyonla ilişkili mekanizmada 
rol aldığı düşünülen Epidermal Büyüme faktörü reseptörü (EGFR), Ekstrasellülar 
Regüle edilen Kinaz Mitogen Aktive edilmiş Protein Kinazlar (ERK MAPKs), Stresle 
Aktive olan Protein Kinaz c-jun terminal Kinazlar (SAPK JNK), p3  MAPK'lar ve 
PI3K AKT kinaz aktivasyonları ve total protein seviyeleri araştırılmıştır. Protein 
analiz sonuçlarına göre BA, doza ve zamana bağlı olarak, EGFR, ERK1 2 ve AKT 
aktivitesini baskılarken p3  ve JNK aktivitelerini indüklemiştir. Ayrıca EGFR, p3 , 
JNK ve AKT ifadelerinde de yine doza ve zamana bağlı olarak azalma gözlenmiştir. 
Yapılan RT PCR çalışmalarında ise BA'nın JUN, STAT1, STAT3, STAT5a ve ELK1 

ABSTRA T 

Malignant Mesothelioma (MM) is the carcinogenesis of a mesothelium, which 
generally occurs in the pleural cavities. Environmental and or occupational 
exposure to asbestos fibers play key role in the development of the disease. Among 
the other causes of MM are genetic predisposition, SV40 virus infection, 
radiotherapy, carbon nanotubes, erionite and some other fibrous minerals. 
Overexpression of particular growth factors and associated receptors has a role in 
the development of the disease. Late diagnosis, difficulty of surgery and limited 
chemoterapic agent applications lead to search for alternative treatments or agents. 
Combined use of pemetrexed and cisplatin is the common chemotherapeutic 
treatment; however the existence of side effects requires further research for 
harmless agents. In this study, the anti-proliferative effect of betulinic acid (BA) on 
MM cells was investigated. In the first part of this study, the cytotoxic effects of BA 
on Met5A mesothelioma and SPC212 MM cell lines were analysed. BA inhibited the 
SPC212 cell proliferation in a dose- and time-dependent manner. BA also inhibited 
Met5A cell proliferation, but only at high dose and late time periods. The effect of BA 
on the proliferation of SPC212 cells was more potent than that of Met5A. Next, the 
activation and the expression of the key molecular players involved in the signaling 
pathways, (EGFR, ERK, JNK, p3 , AKT) were analysed. BA, in a dose- and time-
dependent manner, inhibited the activation of EGFR, ERK1 2 and AKT, but induced 
the activation of p3  and JNK. The total protein levels of EGFR, ERK 1 2, and AKT, , 
but not p3  and JNK were reduced after the BA treatment. In addition, RT-PCR 
results showed that BA repressed JUN, STAT1, STAT3, STAT5a and ELK1 mRNA 
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ifadelerini baskıladığı görülmüştür. BA'nın hücre proliferasyonu inhibe ederek 
normal hücrelerden çok kanser hücrelerine seçici etki gösterdiği yapılan bu 
çalışmada da gösterilmiştir. BA bilgilerimiz doğrultusunda MM hücre hatlarında ilk 
kez denenmiştir. BA'nın genel etkisi de değerlendirildiğinde EGFR pozitif MM 
hücrelerinin tedavisinde potansiyel kullanımı olabileceği düşünülmektedir. 

levels. With this study, BA has been tested on MM cells for the first time. Our results 
suggest that BA inhibits cell proliferation and is more cytotoxic in tumor cells than 
normal cells. Thus, BA can be thought of as a promising chemotherapeutic agent 
with potential future use in the treatment of EGFR positive MM.  
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ÖZET 

Obezite günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi olmakla beraber olgun yağ 
hücrelerinin sayısal ve fiziksel büyüklükleri, obezite ve tip 2 diyabet gibi metabolik 
hastalıklar için önemlidir. Bu yüzden oluşan yağ hücrelerinin fazlalığı ve adipoz 
dokuların salgı profilinin bozulması bu hastalığın sebeplerinden olabilir. Ayrıca 
adiposit gibi salgı kapasitesi yüksek olan hücrelerde meydana gelen inflamasyon ve 
ER üzerinde artan sentez yüküyle birlikte ER stresi kaçınılmaz bir hale gelir. Bu 
sebeple ER stresi ve adiposit farklılaşması arasında bir ilişki olabileceğine dair 
çalışmalar yapılmış ve halen bu konuda pek çok çalışma devam etmektedir. Bu 
çalışmanın hedeflerinden biri; SIK2 ile ER stres arasindaki ilişkinin adipogenez 
arasındaki etkilerinin araştırılması, ikincisi ise SIK2’nin özellikle adipositlerde 
gerçekleşen lipogenez ve farklılaşma proseslerinde ki rollerinin belirlenmesidir. 
SIK2’nin anti lipogenetik ve glukoneo genetik faliyetleri oldukça detaylı bir şekilde 
araştırılarak kapsamlı bir biçimde ortaya çıkarılmıştır. SIK2’nin daha önce belirlenen 
iki bulgu ile birlikte ele alınması onun insan yağ hücrelerinin farklılaşması ve belki 
ilişkili olarak adipogenezde önemli rolü olabileceğine işaret etmektedir. Bu bağlamda 
gerek adipogenik gerek lipogenik gen ifadelerindeki değişimler SIK2’ye bağlı olarak 
kullandığının insan öncül yağ hücreleri (LiSa-2) protein düzeyinde western blot ile 
analiz edilmiştir. 

ABSTRA T 

Adipose tissue expansion associated with ER stress and low grade inflammation in 
animal models of obesity underlie multifaceted metabolic disease progression 
eventually leading to type2 diabetes. Er stres induced unfolded protein response 
(UPR) is shown to contribute adipogenesis in murine 3T3-L1 preadipocyte as well 
as adiposity in HFD induced obese mice. However contrasting evidences have been 
also reported in murine cell culture models and adipose tissue of HFD fed animals. 
Although the discrepancy between the effects of ER stress on adipogenesis may be 
related to different experimental settings the clear explanation of SIK2 involvement 
in human adipogenesis awaits further investigation. SIK2 belongs to AMPK related 
kinase family and demonstrates high sensitivity to hormanal induction, nutritional 
fluctuations and stress conditions. SIK2 is involved in distinct biological events 
including cancer, cell survival, mitotic spindle formation, gluconeogenesis and 
lipogenesis in the liver, insulin secretion, ER associated degredation (ERAD) and 
autophagy of SIK2 in adipogenesis. A growing mass of SIK2 functional studies point 
out its pivotal role in regulation of metabolism under nutritional fluctuations and 
stres conditions to maintain whole body energy homeostasis. Both in vitro and in 
vivo studies demonstrated that adipocyte differentiation is causally associated with 
physiological ER stres and UPR activation. Human LiSa-2 preadipocytes used in this 
study demonstrate high adipogenic potential reliable in vitro model for studying 
adipose biology. 
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ÖZET 

Dünya üzerindeki rastlanma oranı artık 10a erişmiş obezite, Tip-2 Diyabet, 
Metabolik Sendrom ve Kardiyovasküler hastalıklar gibi diğer birçok hastalığın da 
oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmasıyla birlikte, insan hayatını tehlikeye 
sokan en önemli sağlık problemlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Yüksek 
düzeyde Endoplazmik Retikulum stresi ve yağ dokudaki artan enflammatuvar 
makrofaj birikmesi genel olarak obezite durumunda ortaya çıkan insülin direciyle 
ilişkilendirilir. Obez bireylerin yağ dokularında SIK2’nin miktar ve aktivite olarak 
artışı ve SIK2’nin hem Endoplazmik Retiulum stres cevabında hem de makrofaj 
polarizasyonunda rol alıyor olması, bu kinazın obeziteye bağlantılı olarak ortaya 
çıkan kronik enflammasyonun gelişiminde potansiyel kritik bir rolü olabileceği 
fikrini bizlere vermiştir. Bu çalışmamızda, Simpson-Golabi-Behmel Sendromu 
(SGBS) insan adiposit hücre hattını ve THP-1 insan monosit makrofajlarını 
kullanarak; SIK2’nin ve Endoplazmik Retikulum stresinin transkripsiyonel düzeyde 
insan adipositlerinin enflammatuvar pfofillerine etkisini ve strese ve SIK2 
inhibisyonuna maruz kalmış hücrelerden alınan besiyerinin makrofaj polarizasyonu 
üzerine etkisini inceledik. Buna ek olarak, VEGF-C’yi overeksprese eden FVB fareleri 
yüksek yağlı diyete tabi tutarak, SIK2’nin yağ dokuya enflammatuvar makrofaj 
çağrılmasında görevli olduğu da bilinen VEGF-C VEGFR3 yolağında bulunup 
bulunmadığına baktık. Sonuçlarımız, SIK2’nin, insan yağ hücrelerinden pro-
enflammatuvar (IL- ) sitokin üretimini desteklerken anti-enflammatuvar (IL-5 ve 

ABSTRA T 

Obesity, of which prevalence has reached 10  in the entire globe, consists of great 
risks for human health via contributing to the development of other diseases such as 
type 2 diabetes, metabolic syndrome and cardiovascular diseases. High levels of 
Endoplasmic Reticulum (ER) stress and inflammatory macrophage accumulation in 
adipose tissue is commonly associated with insulin resistance in obesity. Increased 
level and activity of SIK2 in adipose tissues of obese subjects along with the 
involvement of SIK2 in both endoplasmic reticulum stress response and 
polarization of macrophages suggests a potential critical regulatory role for this 
kinase in development of chronic low-grade inflammatory state associated with 
obesity. In our study, using Simpson-Golabi-Behmel Syndrome (SGBS) human 
adipocyte cell line and THP-1 human monocytes macrophages, we investigated the 
effects of SIK2 and Endoplasmic Reticulum stress to the inflammatory profile of 
human adipocytes at transcriptional level and the effects of conditioned medium 
collected from stressed and SIK2 inhibited adipocytes on macrophage polarization. 
Furthermore, in VEGF-C overexpressing FVB background mice on HFD, we also try 
to characterize whether SIK2 is taking place in downstream of VEGF-C VEGFR3 
pathway which is shown to recruit inflammatory macrophages into the adipose 
tissue resulting increased levels of inflammation. In conclusion, our results may 
point out a critical role of SIK2 for the development of chronic inflammation in 
obesity via supporting the pro-inflammatory (IL- ) and suppressing the anti-
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IL-10) sitokinlerin üretimini baskılayarak obezite durumundaki kronik 
enflammasyon halinin gelişmesinde önemli bir düzenleyici rolü olabileceğini 
göstermektedir. Umuyoruz ki çalışmalarımız SIK2’nin potansiyel kapsamı hakkında 
bize yeni ufuklar açacak ve obezite, immün hastalıklar, eklem yangısı gibi çeşitli 
enflammatuvar hastalıklar için hedef alınarak bu hastalıkların tedavisine olanak 
sağlayacaktır. 

inflammatory (IL-10 and IL-5) cytokine production in human adipocytes. We hope 
that our study bears a potential extent to SIK2 to be targeted in various 
inflammatory diseases including obesity, immune diseases, arthritis, dementia etc. 
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ÖZET 

Multiple miyeloma (MM) olgun B hücrelerinin klonal çoğalmasıyla ortaya çıkan bir 
kanser türüdür. Hematolojik kanserlerin 10'unu, tüm kanser türlerinin 1'ini MM 
oluşturmaktadır. MM hastalarının 20'sinde, DEK geninin de bulunduğu kromozom 

p22.3 bölgesinde kopya sayısı artışı olduğu tespit edilmiştir, ancak bu artışın DEK 
genini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Bu tez çalışmasında, MM'de sıklıkla 
hasara uğrayan kromozom p22.3 bölgesinde yerleşim gösteren aday genlerden biri 
olan DEK'in ekspresyon seviyesinin ve kopya sayısının tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla, MM hastalarının parafin blok veya dondurulmuş taze 
kemik iliği örneklerinde DEK mRNA ekspresyonu RT-qPCR yöntemi ile incelendi. 
Analiz sonucunda, sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, MM hastalarında 
DEK mRNA ekspresyonunun anlamlı oranda azaldığı tespit edildi. Ayrıca, 41 MM 
hastasının 4'ünde DEK geninin kopya sayısında, kontrol kemik iliğine göre 1.5 kat (3 
kopya) veya üzerinde artış olduğu, ancak kopya sayısındaki artışın, aynı 
hücrelerdeki DEK mRNA ekspresyonunu etkilemediği gösterildi. Kopya sayısındaki 
artışın, MM hastalarının sadece kanserli hücrelerine özgün olduğu ve bu hastaların 
kanserli olmayan hücrelerinde DEK'in iki kopya halinde bulunduğu tespit edildi. Son 
olarak, MM hastalarının parafin blok kesitleri, DEK ve CD13  antikorlarıyla 
immunohistokimyasal (İHK) yöntemle incelendi ve CD13  pozitif olan normal 
plazma hücrelerinin ve MM hücrelerinin bu yöntemle tespit edilebilecek düzeyde 
DEK proteini eksprese etmediği gösterildi. Özetle, elde ettiğimiz sonuçlar, DEK 
mRNA ekspresyonunun, DEK geni kopya sayısından bağımsız olarak, normal plazma 

ABSTRA T 

Multiple Myeloma (MM) is a cancer of plasma cells in which about 20  of patients 
carry increased copy number in chromosome p22.3. Although the DEK gene is 
localized to the chromosome p22.3 region, it is not known whether its copy 
number and expression is affected in MM patients. In this thesis, we aimed to 
determine the expression and copy number of DEK gene in MM patients. We 
analyzed the expression of DEK mRNA in formalin-fixed parafin-embedded (FFPE) 
or fresh frozen bone marrow tissues of MM patients using RT-qPCR. Our results 
showed that DEK mRNA was significantly downregulated in MM patients compared 
to the healthy controls. Additionally, although the copy number of the DEK gene was 
increased in 4 out of 41 MM patients, this increase was not reflected in the DEK 
mRNA expression. Immunohistochemical analysis of FFPE samples of MM patients 
and healthy controls indicated that DEK is widely expressed in myeloid and 
erithroid series. However, there was not detectable DEK protein neither in normal 
plasma cells nor in myeloma cells. In summary, our results showed that, regardless 
of the copy number of the gene, DEK mRNA expression is downregulated in both 
normal and malignant (MM) plasma cells. Lack of detectable DEK protein in MM 
cells might be a useful negative immunohistochemical marker for the differential 
diagnosis of MM. 
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hücrelerinde ve MM hücrelerinde azaldığını ve DEK'in MM'nin ayırıcı tanısında 
negatif bir immünohistokimyasal belirteç olarak kullanılabileceğini göstermektedir 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Multi le miyeloma  D K  D  la ma hücresi  
immunohistokimya 
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ÖZET 

Bakteriler, diğer organizmalarda olduğu gibi birçok biyolojik süreçte kullanmak ve 
hücresel yaşamın devamlılığı için demire ihtiyaç duymaktadırlar. Demir yeryüzünde 
çok miktarda bulunmasına rağmen biyolojik pH'da aerobik şartlar altında, 
çözünmeyen oksihidroksit polimer yapıda bulunmalarından dolayı 
kullanılamamaktadır. Birçok bakteri demir ihtiyacını karşılayabilmek için siderofor 
adı verilen düşük molekül ağırlıklı molekülleri sentezler ve salgılarlar. Hücre dışında 
oluşan Fe-siderofor kompleksi, özelleşmiş reseptörler olarak davranan dış membran 
proteinleri tarafından hücreye alınırlar. Sideroforların biyosentezi ve salgılanması 
sıkı bir şekilde çevresel faktörler ile düzenlenmektedir. Bu tez çalışmasında, bazı 
Bacillus türlerinde siderofor üretiminin tespiti ve Bacillus cereus DSM 4312 
tarafından siderofor üretiminin optimizasyonu amaçlanmıştır. Tüm suşlarda CAS 
agar plate üzerinde siderofor üretimi gözlenmiştir. Ancak CAS sıvı deneyleri 
sonucunda sadece Bacillus cereus DSM 4312 suşunda siderofor üretimi saptanmıştır. 
Bacillus cereus DSM 4312 için Csaky deneyi pozitif sonuç vermemiştir fakat Arnow 
testi katekol tipi siderofor için pozitif sonuç vermiştir. Bacillus cereus DSM 4312 
maksimum siderofor üretimi 1 M FeCl3 varlığında 4 . saatte  35,2 olarak tespit 
edilmiştir. Siderofor üretimi için optimum pH .5, optimum sıcaklık 3  oC olarak 
belirlenmiştir. C kaynağı olarak 1.5 M glikoz hücre büyümesini olduğu gibi siderofor 
üretimini de teşvik etmiştir. En yüksek demir absorbsiyonunu ( 3), 1 M FeCl3 

ABSTRA T 

Bacteria, as well as in other organisms reguires iron to use in many biological 
processes and for the continuity of life. In spite of the abundance in nature, iron can 
not be used by bacteria since they are found as insoluble oxyhydroxide polymer 
structure under aerobic conditions at biological pH. To fulfil their iron 
requirements, many bacteria synthesize and excrete low molecular weight 
molecules known as siderophores. The iron-siderophore complexes which form 
outside the cells are then taken up by outer-membrane proteins acting as 
specialized receptors. Biosynthesis and secretion of siderophores is strictly 
regulated by environmental factors. The aimof this thesis were to determine 
siderophore production of some Bacillus species and to optimisation of 
environmental conditions for maximum siderophore production by Bacillus cereus 
DSM 4312. All strains produced siderephores on CAS agar plate. However, with CAS 
liquid assay only Bacillus cereus DSM 4312 showed siderophore production. There 
was no positive result for Csaky's assay with Bacillus cereus DSM 4312 but Arnow's 
assay showed a positive result for catechol type siderophore. The maximum 
siderophore production was obtained 35,2  at 4  hours in the presence of 1 M 
FeCl3. Optimum pH for siderophore production was .5, while optimumum 
temperature was 3 C. As a carbon source, 1.5 M glucose induced siderophore 
production as well as cell growth. The highest iron absorption ( 3 ) was 
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varlığında siderofor üretiminin de maksimum olduğu 4 . saatte tespit edilmiştir. 
Bildiğimiz kadarıyla bu Bacillus cereus DSM 4312 tarafından siderofor üretiminde 
çevresel faktörlerin etkileri ile ilgili ilk rapordur. Anahtar kelimeler: Sideroforlar, 
Siderofor üretimi,  Siderofor Birimi, Katekolat, Demir alınımı, Katekolat, Demir 
alınımı. 

determined in the presence of 1 M FeCl3 at 4 . hours which was also time for the 
maximum siderophore production. To the best of our knowledge this is the first 
report on effects of environmental factors on siderophore production by Bacillus 
cereus DSM 4312. Keywords: Siderophore, Siderophore Production,  Siderophore 
Units, Catecholate, İron Uptake. 
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ÖZET 

Sideroforlar, canlı organizmalarda genel olarak demir bağlama özellikleri ile bilinen 
çok çeşitli kimyasal yapı ihtiva eden ekstrasellüler sekonder metabolitlerdir. Bu 
bileşikler mikroorganizmalar, mantarlar ve bitkilerde yaygın olarak bulunmaktadır. 
Bu tez çalışmasında, Brevibacillus laterosporus tarafından siderofor üretiminin 
tespiti ve çeşitli metallerin (Fe, Co, Ni, Hg) siderofor üretimi üzerine etkilerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Cıva metali nikel, kobalt ve demir metallerinin aksine 
biyolojik fonksiyon göstermeyen bir metaldir. Ayrıca cıva toksik etkileri bakımından 
önemli bir metaldir ve bu etkiler çevresel zarara yol açmaktadır. alışmada ilk 
olarak Universal CAS analizi ile siderofor varlığı tespit edilmiş ve Arnow analizi ile B. 
laterosporus'un üretmiş olduğu sideroforun katekol tipi olduğu tespit edilmiştir. B. 
laterosporus tarafından maksimum siderofor üretimi metal içermeyen besi 
ortamında 4 . saatte  50 olarak belirlenmiştir. B. laterosporus'un farklı metal 
konsantrasyonlarında siderofor üretimi incelendiğinde ise en yüksek siderofor 
üretimi 5 M cıva varlığında  4 . , 0.5 mM Nikel varlığında  23, 0.1 mM Kobalt 
varlığında 35. , 2.5 M demir varlığında 31 olarak tespit edilmiştir. Cıva (5 M) 
ile yapılan biyosorpsiyon deneyinde ise en yüksek cıva alınımı en yüksek 
siderophore üretiminin gözlendiği 4 . saatte  40 olarak gözlenmiştir. Bu veriler 
sideroforların toksik metallerin alınımıyla ilişkili olduğuna dair yeni bir sonuç ortaya 
çıkarmış, sideroforların çevresel ağır metallerle etkileşim gösterdiğini ortaya 

ABSTRA T 

Siderophores are known with iron chelation properties and they are extracellular 
secondary metabolites which consist of various chemical structures. These 
compounds are produced by microorganisms, fungi and plants. In this thesis study, 
we aimed to determine siderophore production of Brevibacillus laterosporus and 
effects of certain heavy metals (Fe, Co, Ni, Hg) to this production. On the contrary of 
nickel, iron and cobalt, mercury does not show biological function. Mercury have 
also toxic impacts and causes environmental hazards. In this study firstly, existence 
of siderophore was detected with Universal CAS assay and siderophore compund 
was classified as cathecol type. Maximum siderophore production was determined 
50  at 4  in the metal free growth media. When we examine the effect of metals on 
siderophore production, maximum siderophore production was observed with 5 

M mercury as 4 .  , with 0.5 mM nickel as 23 , with 0.1 mM cobalt and with 2.5 
M iron as 31 . In the phase of mercury biosorption experiment, maximum 

mercury biosorption was observed at 40  level in 5 M mercury containing media 
at 4 . hour. B. laterosporus have substantial biosorption capacity and can 
accumulate such of these metals. At this study, maximum siderophore production 
was observed at 5 M mercury containing media and maximum mercury 
biosorption was observed at same media. These datas shows, a new result that 
siderophores are related with toxic metal uptake, and usable for removing of heavy 
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koymuştur. metals from environmental habitats. 
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ÖZET 

Hem prokaryotik hem de ökaryotik hücrelerde protein yıkımı büyük oranda ATP-
bağımlı proteazlar tarafından gerçekleştirilmektedir. FtsH proteaz, bütün canlı 
organizmalarda bulunan bir ATP-bağımlı proteaz olup birçok hücre içi kontrol 
noktasında önemli rol oynamaktadır. Bununla beraber FtsH proteazın proteolitik 
aktivitesi ve çeşitli substratları nasıl tanıyabildiği hala tam olarak açık değildir. 
Farklı organizmalardan yeni FtsH proteazların izole edilmesi ve bu enzimlerin 
biyokimyasal ve genetik nitelendirilmelerinin yapılması, hem bu özgün proteaz 
sisteminin hücre içinde oynadığı biyolojik rolün, hem de protein hidroliz 
mekanizmasının anlaşılmasına yarar sağlayacaktır. Bu çalışmada, G. kaustophilus'a 
ait transmembran segmenti içermeyen yaklaşık 1530 bç uzunluğunda ftsH geni pET-
14b vektörüne aktarılmıştır. Gk-FtsH proteaz, N-terminal bölgesinde xHis kuyruk 
ile birlikte E. coli BL21 (DE3) hücrelerinde eksprese edilmeye çalışılmış ancak SDS-
PAGE'de belirgin ekpresyon gözlemlenmemiştir. Gk-ftsH geninin transkripsiyonel 
olarak ifade edildiğini göstermek amacıyla total RNA izolasyonu ve cDNA sentezi 
yapılmış ve vektöre aktarımı yapılan genin transkribe olduğu gösterilmiştir. E. coli 
BL21 (DE3) hücresinde transkribe olan ancak protein ekspresyonu gözlenmeyen bu 
genin hücrede inklüzyon yapısı oluşturacağı düşüncesiyle inklüzyon yapılarından 
protein elde edilmiştir. Ayrıca olası xHis-FtsH füzyon proteini için Ni-NTA IMAC 
yöntemi kullanılarak saflaştırılma işlemi yapılmıştır. Her iki çalışmada elde edilen 
örnekler Western Blot ile analiz edilmiş ve His-tag antikoru ile bağlanan yaklaşık 0 
kDa moleküler büyüklüğünde olası bant gözlemlenmiştir. Ancak elde edilen Gk-FtsH 

ABSTRA T 

In both eukaryotic and prokaryotic cells, protein degredation is largely conducted 
by ATP-dependent proteases. FtsH protease, an ATP-dependent protease found in 
all living organisms and plays a crucial role in many intracellular control points. 
However, the proteolytic activity of FtsH protease and how it can recognize various 
substrates are still not exactly clear. The isolation of new FtsH proteases from 
different organisms and biochemically and genetically clasification of these enzymes 
would help understanding the biologic role of this peculiar protease system in cell 
and the protein hydrolysis mechanism. In this study, approximately 1530 bp ftsH 
gene which do not include transmembran segment of G. kaustophilus was 
transferred into pET-14b vector. Gk-FtsH protease with xHis-tag at its N-terminus 
was tried to be expressed in E. coli BL21 (DE3) cells however no protein band was 
observed by SDS-PAGE analysis. In order to show the transcriptional expression of 
Gk-ftsH gene, total RNA isolation and cDNA synthesis were done and the 
transformed gene was shown to be transcribed. Since Gk-ftsH gene was transcribed 
but protein expression was not observed in E. coli BL21 (DE3) cells, it indicated an 
inclusion structure. Therefore we obtained protein from inclusion bodies. We also 
purified the fusion protein using Ni-NTA IMAC method. The samples obtained from 
both studies were analyzed with Western Blot and a approximately 0 kDa 
molecular weight contingent band was detected against His-tag antibody. However, 
no enzymatic activity was detected with flourogenic substrate N-Suc-Leu-Leu-Val-
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proteaz flourojenik bir substratı olan N-Suc-Leu-Leu-Val-Tyr- -AMC ve bir protein 
substrat olan alfa kazein ile enzimatik aktivite göstermemiştir. 

Tyr- -AMC and protein substrate alpha casein. 
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ÖZET 

Birçok ülkede son dönemlerde önemli bir çevre sorunu olarak kabul gören yapısal 
atıklar, inşaat ile ilişkili faaliyetler (yapım, yenileme, tadilat, yıkım vb.) sonucunda 
ortaya çıkan, miktar ve çeşitlilik olarak her geçen gün artış gösteren katı atıklardır. 
İnşaat yapım, onarım ve yıkım çalışmaları sırasında farklı özelliklerde yapısal atıklar 
oluşur. Yapım aşamasında; betonarme, beton, sıva, tuğla, briket, ahşap, çelik, 
alüminyum, bakır, cam, alçı, fayans, seramik, kiremit, plastik, boya vb. malzemeler 
kullanılır. Bu malzemelerin birçoğunun hammaddesi doğal kaynaklar olup tükenme 
tehlikeleri vardır. Kaynak korunumu ve yapısal atıkların önlenmesi azaltılması için 
şantiyede yapısal atıklar etkin bir şekilde yönetilmelidir. Bu sebeple, yapım 
sürecinde kullanılacak malzemeler için ’Malzeme Yönetim Formu’’ geliştirilmiştir. 
Malzeme yönetim formları ile yapım aşamasında ortaya çıkan yapısal atıkların 
yeniden kullanılması, depolanması, geri kazanılması ve bertaraflarının sağlanması 
konusunda etkin bir yapısal atık yönetimi oluşturulmaya çalışılmıştır. alışma beş 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; yapısal atıklar ve şantiyede 
uygulanabilecek atık yönetim sisteminin önemi üzerinde durulmuştur. alışmanın 
amacı, yöntemi ve kapsamı hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde; yapısal 
atıkların oluşumu, özellikleri ve yapısal atık yönetimi incelenmiştir. çüncü 
bölümde; yapım şantiyesinde atık oluşum sebepleri ve ortaya çıkan yapısal atıklar 
irdelenmiş, şantiye yönetimi ile atık yönetimi ilişkisi üzerinde durulmuştur. 
Dördüncü bölümde; şantiyede ortaya çıkan yapısal atıkların önlenmesi azaltılması 
için bir yöntem önerilmiş ve alan çalışması yapılmıştır. Sonuç bölümünde, alan 

ABSTRA T 

Building waste is being seen as an important environmental issue by many 
countries, created by construction activities such as production, renovation, 
alteration etc. This solid waste is growing daily. Waste created by such activities has 
different characteristics. During construction a variety of materials are used, such as 
concrete, plaster, brick etc. Most materials are being produced by natural resources 
which are in danger of disappearing. Building waste must be managed effectively on 
construction sites to save resources and prevent or reduce waste amount. Material 
Management Forms  are developed for use during building process. Such forms 
provide an effective building waste management system by classifying, defining, 
recycling and disposing of the waste created during construction. The study consists 
of five chapters. The first emphasizes the importance of building waste and the 
waste management system on the site. Also mentioned here are the goal, 
management and extent of the study. The second chapter analyses the creation, 
characteristics and management of building waste. The third chapter examines 
reasons for waste being created on construction sites. The penultimate chapter 
suggests a management system which prevents the amount of building waste. Also 
included here is a field study. The final chapter assesses the results of the field 
study. Included here also is the contribution of adapting and using the Material 
Management Forms  which prevents the building waste during construction. 
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çalışmasının neticeleri değerlendirilmiş ve ’Malzeme Yönetimin Formu’’nun yapı 
üretim sistemine adapte edilip uygulanmasının yapı malzemelerinin yönetimine 
olan katkıları bağlamında, şantiyelerde yapısal atıkları azaltma önleme faaliyetleri 
üzerindeki etkisine yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Yapısal atık  atık önetimi  mal eme önetim formu 

Te  Numarası /Thesis Number           
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Te  Başlığı 

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TARAF DAVRANIŞLARININ KOOPERATİF OYUN 
KURAMI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ  

Thesis Title 

EVALUATION OF A TIONS TAKEN BY THE PARTIES IN THE ONTE T OF 
URBAN REGENERATION THROUGH OOPERATIVE GAME THEORY 

 Öğrenci Adı / Student s Name Ali BÜYÜKGÖZ 

Te  Danışmanı / Thesis Super isor 

Eş-Danışman / o-Ad isor 

 

 

 

ÖZET 

İnsan, mekan ve yapı arasındaki çok yönlü etkileşimi ifade eden kentsel dönüşüm, 
sanayileşme ve kentleşme ile yüzleşen tüm toplumlarda güncelliğini yitirmeyen 
konulardan biridir. Zaman içinde ekonomik, politik ve toplumsal süreçlerin etkisiyle 
kentler değişmekte, köhneleşmekte ve yeniden gelişmektedir. Mevcut dokuya 
müdahaleyi içinde barındıran kentsel dönüşüm, büyüyen kentlerin sorunlarının 
aşılması için fiziksel ve teknik nedenler ile sermaye birikim ve hareketlerine yanıt 
vermek amacıyla başvurulan yöntemlerden biridir. ok boyutlu olan kentsel 
dönüşüm, literatürde bazen aynı bazen de farklı ve birbirine yakın kavramlarla ifade 
edilmekte, farklı uygulama türleri bulunmaktadır. Kent mekanında oluşan niteliksiz 
yapı stoğunun nitelikli hale getirilmesi ve çevresel kalitenin arttırılması 
çalışmalarında mekanı paylaşan malikler (taraflar) ile kamunun yaklaşımları süreci 
doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada, kentsel dönüşüm sürecini canlandırmak ve 
ilgili taraflar için dönüşümü cazip hale getirmek için plan kaynaklı emsal artışı bazlı 
teşvik sisteminin değerlendirilmesi oyun teorisi çerçevesinde ele alınmıştır. Hak 
sahibi tarafların rasyonel bir şekilde dönüşüm sürecine nasıl katılabilecekleri ve bu 
süreçte oluşacak artı değerden ne şekilde pay alabilecekleri konusunda oyun teorisi 
bazlı metodolojik bir yaklaşımın geliştirilmesi amaçlanmıştır. oklu tarafların 
oluşturduğu karmaşık mülkiyet dokusunun getirdiği yasal haklar ve kısır döngüler 
karşısında, kentsel dönüşümde taraf davranışları kooperatif oyun kuramı 
çerçevesinde geliştirilen modeller üzerinden değerlendirilmiştir. Bir adet hipotetik 
ada ve iki adet gerçek imar adası üzerinden yöntem sınanmış, emsal ikramiyesi 

ABSTRA T 

Urban regeneration, which entails multi dimensional interaction among people, 
space and built environment, is a current topic for those societies facing 
industrialization and urbanization. In course of time, due to economic, political and 
social processes, cities change, become debilitated and then re-developed. Urban 
regeneration, which includes intervention to the existing urban fabric, is one of the 
methods dealing with the problems of growing cities, and addressing the dynamics 
of physical and technical changes, and accumulation and movements of capital. Due 
to its multi-dimensional aspect, there are various terms for urban regeneration, 
with slight nuances in meaning, some of which are often used interchangeably. In 
the process of upgrading quality of building stock which has been debilitated, and 
improving the environmental standards, public sector and the stakeholders 
(property owners) become the immediate actors whose approaches are decisive in 
the results to come. This study evaluates an incentive system of increased building 
right based on urban rezoning, which would accelerate urban regeneration and 
make it appealing to the parties involved. This study, which is based on game 
theory, aims at developing a methodological approach to illustrate how 
stakeholders can participate in the process of urban regeneration rationally, and 
how the surplus value is allocated equitably. In the context of urban regeneration, 
the actions taken by the parties under the legal rights and constraints created by the 
complicated multiparty ownership configuration are evaluated via models 
developed within the theoretical framework of cooperative game theory. The 
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üzerine geliştirilen yöntemin pratikte kullanılabilirliği ortaya konulmuş ve tarafların 
rasyonel olan ve olmayan isteklerinin belirlenmesinde bilimsel bir yaklaşım 
geliştirilmiştir. 

developed model is tested on a hypothetical building block as well as two actual 
planned building blocks to show that it is applicable to the real world cases. This 
method introduces a scientific approach to determine whether or not, or to what 
extend the requests of the parties are rational. 

Anahtar Kelimeler / Ke - ords Kentsel dön ş m  o un teorisi  doğrusal pro ramlama  koalis ona 
katılım e fa da pa laşımında taraf çleri 

Te  Numarası /Thesis Number 355371         
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